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±  

 : 
ِّاحلمد هللا رب العاملني ٍوأفضل الصالة وأتـم التـسليم عـىل سـيدنا حممـد طـه األمـني، ُ

ُّ وعـىل آلـه وأصـحابه ، ُ

 : أما بعد، أمجعني

َفإن اهللا سبحانه وتعاىل حفظ سنة ًقـيض هلـا رجـاال و،  والـنقصِ والزيـادةِف والتحريـِ مـن التبـديل^ نبيـه َ َ

ِفعمــدوا إىل األحاديــث املنقولــة ؛ والقليــل والنفــيس، لغــايل والــرخيصها اِ خــدمتِبــذلوا يف ســبيل، َأتقيــاء أنقيــاء ِ
َ َ

َواألخبار املروية فتفحصوا أحوال نقلتها ورشحوا عللها وبينوا خللها َ َ َ ًلتصل إىل األجيال الالحقـة صـافية نقيـة ، َِ

 .ها اهللا سبحانه وتعاىلداركام أ

ِوقد نتج عن خدمة السنة والذب عن حياضها جمموعـة مـن القواعـد والـضوابط واملفـاهيم واملـصطلحات  ِ ِ ِ ِِ ٌ ِ
ِّ َ

ِالتي شكلت علام دقيقا عرف يف التاريخ اإلسالمي باسم ُ ً ً ْ مـصطلح (أو ، )أصول احلديث(أو ، )علوم احلديث(: َّ

 ). احلديث

ًوكان هذا العلم مفخرة ُّوعالمـة فارقـة عـىل سـبقها ومتيزهـا يف نقـد املرويـات ،  من مفاخر األمة اإلسـالميةُ ْ
ِ ً

ــي ــث العلم ــاهج البح ــق أدق من ــصها وف ِومتحي ِ ِ ِ َ ْ َ
ــوث ، ِ ــزي مرجلي ــرشق اإلنكلي ــال املست ــى ق : )ه١٣٥٩ت(حت

 .)١(»ِوا بعلم حديثهمؤِليفتخر املسلمون ما شا«

ًوقد كان هذا العلم يف أول نشأته علام تطبي ًقيا بدهياُ َتنترش مفاهيمه وقواعده وضوابطه بـني نقلـة احلـديث ، ًَ َ ُ ُ ُ ُ

ِألسباب كثرية منها كثرة الـرواة والرحلـة وجمـالس التحـديث، ٍوطالبه بكل سهولة ويرس ِ ِ ٍُ ُوحـدة ، ُوقـوة احلفـظ، ٍ ِ

ِوصفاء القرحية، ِالذاكرة
ِمما أغنى عن احلاجة إىل صياغة هذه املفاهيم أو، ُوصحة الطبع، ُ ً القواعد صياغة نظريةِ ِ. 

ِملا ضـعفت اهلمـم وقـل احلفـظ والطلـب يف أواخـر القـرن الرابـع اهلجـري بـدأ املحـدثون يف صـياغة ، ْ لكن
ُ َُّ َّ ُ

ِ

ٍومجع مصطلحاته يف مصنفات خاصة، ِقواعد هذا العلم ِ ُواسـتمر احلـال يف ، )٢(ِلتقريب مـسائله وتيـسري مباحثـه، ْ َّ

ًوكان االهتامم األكرب يف هذا العلم منصبا عىل بيـان مـصطلحاته التـي ،  أيامنا هذهِحترير هذه املسائل واملباحث إىل ِ ِ
ُ ُ

ُكانت بمثابة اللغة التي تعرب عن قواعده وضوابطه ِّ
ِ  ).مصطلح احلديث(: َحتى غلب عليه اسم، ِ

 

                                         
 .ب/١: الرمحن املعلمي يف تقدمته لكتاب اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم الرازي ذكره الشيخ العالمة عبد)  ١(

رت، ومعرفـة النـاس بأصـول الـسنَن قلـت، مـع «): ١:معرفة علوم احلديث، ص(ويف هذا املعنى قال احلاكم يف )  ٢( َّملا رأيت البـدع يف زماننـا كث ِ ُّ ِ َ ُْـ ُ

ِم يف كتابة األخبار، وكثرة طلبه عىل اإلمهال واإلغفال؛ دعاين ذلك إىل تصنيف كتاب خفيف يشتمل عىل ذكر أنواع علم احلديث، مما ِإمعاهن ُ ٍ ِ ِ

ُحيتاج إليه طلبة األخبار ُ«. 



٦ ا  

َإال أن صياغة قواعد هذا العلم ومصطلحاته وفق صناعة احلدود واملعرفات املنطقية  ْ  مـرور الـزمنأدت مع ََ

واقع عمـل املحـدثني أهـل االصـطالح ـ  إىل فقـدان وعدم ربطها ب  االنشغال بتحرير األلفاظ والعباراتبسبب ـ 

ِكثــري مــن املــصطلحات والقواعــد مقاصــدها وأغراضــها التــي وضــعت مــن أجلهــا
ُ َ َ ِ وذلــك ألن املــصطلحات ، ٍ

ِاحلديثية التي استعملها املحدثون يف نقدهم للروايات وروا َ َ ًهتا كانت جارية عىل السليقة موافقة للفطـرةَ ُتقـرتب ، ًِ

ِمعانيها االصطالحية من مفاهيمها اللغوية التي كانت مستعملة عند عرب اجلاهلية ً ُِ. 

ِوإن املتصفح لكتب املصطلح عند بعض املتأخرين َيلحظ أهنا أصبحت يف كثري من مباحثهـا أشـبه بقواعـد ، َ ٍ ْ ُ

ِ حيث كان االستعامل جاريا عىل الـسليقة اللغويـة واقع استعامهلا قبل التصنيف، وأبعد عن،ِاملنطق والرياضيات ً :

ِيف اقرتاب املعاين االصطالحية من املفاهيم اللغوية، ويف سعة الداللة التي كان املنهج يف حتديد املقصود منهـا إنـام  ِ ِ
ُ

ِوأمثلــة ذلــك كثــرية يف مباحــث  ُّيــتم بــالقرائن والــسياقات املحيطــة هبــا، ٌ ِوالعلــل والتــصحيح ، اجلــرح والتعــديلُ ِ ِ

 . والتضعيف

ِهذه الفجوة بني القواعد التي صيغت لتقريب العلم لطالبه ِوبني واقع عمـل املحـدثني، ِِ ًأوجـدت مـدخال ، ِ

ِلـبعض الدراســات املعــارصة التــي انتحلــت شــعار البحـث العلمــي
َ َوراحــت تنتقــد تلــك القواعــد بــدعوى أن ، ِ ُ

ِهم يف معرفة رواة احلديث وأحواهلمَحرصوا عنايت«املتقدمني  ِ ُوال عليهم بعد ذلك إن كان ما يصدر عـن هـؤالء ، ِ

ٍمعقوال أو غري معقول، َأو غري صحيح، ًصحيحا يف نفسه
َ ُإذ وقفوا بعلمهم عند ما يتصل بالـسند فحـسب؛ ً

ِ ُِ أمـا ، ْ

ٌاملعنى فال يعنيهم من أمره يشء ِ...«)١(. 

ِكل هذا يـربز أمهيـة دراسـة علـوم ِ بدايـة ِ احلـديث وقواعـده ومـصطلحاته يف عـصورها األوىل التـي سـبقت ُ

َالتصنيف يف علوم احلديث؛ أوال، ألن هذه العصور قد اكتمل فيها تدوين ِ السنة يف اجلوامع والسنن واملـصنفات ًَ ِِ ِ

ُومل يبق من الروايات الشفهية التـي مل تـدون إال الـضعيف والـساقط واملكـذوب، ِواملسانيد وغريها ً وثانيـا، ألن .ُ

ِحوت أئمة النقد وكبار رجاالته الذين مل يألوا جهدا يف خدمة السنة ومتييـز صـحيحها مـن سـقيمها َهذه العصور  ِ ً ََ

ِفكانوا أهل االصطالح الذين ال يمكن فهم علوم السنة وطرائق نقلهـا، ومقبوهلا من مردودها ِ ُ ُ ِمـن دون معرفـة ، َ

 .تعملوهاِ وفهم مصطلحاهتم التي اسِأصول علمهم

ِومن هنا جـاءت فكـرة البحـث يف  ُوتـتلخص هـذه الفكـرة يف دراسـة ، )مـصطلح احلـديث قبـل التـصنيف(ُ

ِعلوم احلديث يف واقعها التطبيقي يف العصور األوىل التي سبقت التصنيف يف علوم احلديث َِ ِ ِوذلـك مـن خـالل ، ِّ

                                         
 . ٥:ين، صاألنوار الكاشفة ملا يف كتاب أضواء عىل السنة من الزلل والتضليل واملجازفة، لعبد الرمحن املعلمي اليام)  ١(



٧ ا  

ِبيان املتطلبات الرضورية لدراسة املصطلحات احلديثيـة ِ ِ ِ ِن خـالل حتليـل املحـاور األساسـية التـي يتـشكل ثـم مـ، ِ ِ ِ

ِوما يتولد عن ذلك من املفاهيم والقواعد واملصطلحات ،ُمنها علم مصطلح احلديث قبل التصنيف ِ ُ َّ. 

ِوإلكامل الصورة الكلية عن فكرة هذا البحث ِ ِ ، ومـشكلته، ِسـبب اختيـار البحـث: ال بد من احلـديث عـن، ِ

عـىل النحـو ، ِوخطـة البحـث، ِوإجـراءات الكتابـة، ِومنهج البحـث، السابقة فيهِوالدراسات ، وحدوده، وأمهيته

 : اآليت

أو :ر اا .  

ِيــاري لفكــرة البحــث إىل مرحلــة دراســة ا اختُيعــود ســبب ُحيــث كنــت أحلــظ يف أثنــاء بحثــي يف ، ملاجــستريِ ُ

 احلـديث كـان علـمف يف ن صنََّ مَّأن كل؛ )ردهابول األحاديث وَ املحدثني يف قِ احلنفية ومنهجِاملوازنة بني منهج(

يف املرحلـة التـي ســبقت  املحـدثني وتتبــع اسـتعامالهتم ِ عمـلِإىل اسـتقراء قواعـده ومــصطلحاته ِ يف تأصـيلُيعـود

 . التصنيف يف علوم احلديث

ِكام كنت أحلظ اختالفا يف مفاهيم بعض املصطلحات احلديثية ِ ِ ً ُ لتـصنيف وبـني َّبني ما قرره املحـدثون بعـد ا؛ ُ

ِما هو حاصل يف واقع عمل املحدثني قبل التصنيف ِ ُمما شـكل يل دافعـا للبحـث عـن املـصطلحات التـي خيتلـف . ٌ ِ ً

ِثم بدا يل أن صـورة البحـث ال تكتمـل إال مـن خـالل دراسـة كليـة ملـصطلح ، ُمفهومها بني املتقدمني واملتأخرين ٍ ٍ ِ
َّ ُ َّ

ِاحلـديث يف واقعــه التطبيقــي ومقارنــة م ِ ِ
ِفــاهيم املــصطلحات التـي خيتلــف تقعيــدها النظــري مــع واقــع اســتعامهلا ِّ ُّ ُ ُ ِ

 . التطبيقي

ِكام أن الدراسات النقدية املعارصة التي تظهر بني الفينة واألخرى َِ َ ِوتطعـن يف مـنهج املحـدثني وقواعـدهم ، َّ ِ ُ

ِشــكلت يل حــافزا آخــر عــىل النظــر يف املــصطلحات واألصــول األوىل ال، ِيف النقــل ِ ِ َ ً ُتــي تــشكل منهــا مــنهج النقــد ْ َ َّ َ

ُاحلديثي الذي ندرسه يف أيامنا املعارصة ِّ
)١(  . 

م :ا .  

ِأي دارس لعلــوم احلـديث يثريهـا ٍ عديـدةٍ تـساؤالتِوجــود يف ِ البحـثُمـشكلةُتـتلخص  ٍ  هــذه ِّومـن أهـم، ُّ

 : التساؤالت

الــدت وتكــاثرت حتــى وصــلت إىل مــا وكيــف تو،  احلــديثِة يف علــومُ احلديثيــُكيــف نــشأت املــصطلحات

 ؟ النقد وفروعهِ جوانبِ بجميعِوصلت إليه من اإلحاطة

                                         
ِمن الدراسات املعارصة التي اطلعت عليها وتطعن يف منهج املحدثني يف النقل)  ١( ُ ُ حترير العقل من (، حلامدي ذويب، و)جدل األصول والواقع: (َّ

بيقية عىل نحو تفعيل قواعد نقد متن احلديث؛ دراسة تط(، لسامر إسالمبويل، و)النقل وقراءة نقدية ملجموعة من أحاديث البخاري ومسلم

القـرآن وكفـى (، لزكريـا أوزون، و)جناية البخـاري؛ إنقـاذ الـدين مـن إمـام املحـدثني(، إلسامعيل الكردي، و)بعض أحاديث الصحيحني

 . ، ألمحد صبحي منصور)ًمصدرا للترشيع اإلسالمي



٨ ا  

 وهـل ؟ هلـاُّسـتعاميل االُ ومـا هـو الواقـع؟ التي نـشأت قبـل التـصنيفِ احلديثيةِ املصطلحاتُوما هي مفاهيم

  املـصطلحات بـنيُ ومـا هـي العالقـة؟  مـا قبـل التـصنيف ومـا بعـدهِ هذه املـصطلحات يف عـصورُتطورت داللة

ِاحلديثية املستعملة قبل التصنيف ِ  وملـاذا  لتلـك املـصطلحات؟ِهـا املحـدثون بعـد التـصنيفَ التـي ذكرملعاين وبني اِ

 والتقـسيامت ُ ومـا هـي املـصطلحات؟يـة احلديثِ بعـض املـصطلحاتِ يف تفـسريِ املحـدثون بعـد التـصنيفَاختلف

 ؟ احلديثِومل يف عِ التي نشأت بعد التصنيفُواألنواع

َوهل كانت علوم احلديث قبل التصنيف تامـة البنيـان مكتملـة األركـان َِ
ِوافيـة الغـرض يف سـد كـل املنافـذ ، ُ ِّ ِّ َ

ِالتي يمكن أن يدخل من خالهلا اخللل إىل األحاديث املروية واألخبار املنقولة؟ ِ ُ َ ُ ُ 

ُهذه األسئلة وغريها حتتاج ِ تزيل حجب اإلشكالٍ وافيةٍ إىل إجاباتُ َومتحـو ظـالم اجلهـل عـام ، قـة عن احلقيُ

   .خفي منها

 :ا أ.  

 :  البحث يف النقاط اآلتيةُتكمن أمهية

 ُهم املحاور التي يتشكل منهـا علـم  ألً حتليليةً دراسةُ البحثُيقدم ُِّ  ٍ مرحلـةِخطـر احلـديث يف أِمـصطلحِ

ِ املرويـات ومتييــز صـحيحِ نقــدُوهـي مرحلــة،  هبــاَّه التـي مــرِمـن مراحلــ  ِعظــمُوذلـك ألن نقــد م؛ هاِها مــن ســقيمِ

 . يف مصطلح احلديثَالتصنيفالتي سبقت  ِعصوراليف  َّالروايات إنام تم

 ِيقــدم البحــث منهجــا عمليــا لدراســة املــصطلحات احلديثيــة قبــل التــصنيف مــن خــالل بيــان نــشأهتا ِ ً ً ُ ،

 . وكيفية تفسريها، ودالالهتا، وأنواعها

 ِمـع اإلشـارة إىل املفـاهيم اجلديـدة ،  يف واقعهـا التطبيقـيِات احلديثية املصطلحِ عىل فهمُ البحثُيساعد

 .التي ذكرها املحدثون بعد التصنيف

 ــ  املرويــة ِاألحاديــث عــىل ِ بــني املتقــدمني واملتــأخرين يف احلكــمِ اخلــالفِ يف فهــم طبيعــةُ البحــثُمِسهُي

 وأوجـه ِ عـن مظـاهر االتفـاقُمما يكشف، عليل والتِالتصحيح يف ِ املحدثني األوائلِنهج بيان مِمن خالل، ورواهتا

  . أوضح وأعمقٍ بشكلِ املحدثني وطرائقهم يف النقدِ مناهجإىل فهميؤدي  ٌوهو أمر.  بني الطرفنيِاالختالف

را :اف اأ :  

ِهيدف البحث إىل اإلجابة عىل أسئلة البحث  : من خالل، ُ

 ُبيان املحاور األساسية التي يتشكل منها َّ ِ ِ  .ُ مصطلح احلديث قبل التصنيفِ

 عند املحدثني قبل التصنيف احلديثية ِاملصطلحات ِ مفاهيمُحتديد . 

 َذكر أوجه االختالف يف معاين بعض املصطلحات احلديثية حيث وجد ِ ُ
ِ ِ ِِ بـني املحـدثني قبـل التـصنيف ، ُ

 .واملحدثني بعد التصنيف



٩ ا  

 ِإظهار مستوى التكامـل واالكـتامل يف قواعـد علـوم ا ِ ِ ِ ُ ِمـن خـالل بيـان املقـدار ، حلـديث قبـل التـصنيفُ

ُالذي حوته من جوانب النقد العلمية التي تتطلبها رواية األخبار ُ
ِ ِ ِ. 

 :ود ا.  

ُتتمثل حدود البحث يف الناحيتني  : الزمانية واملوضوعية: ُ

ِأمــا حــدود البحــث مــن ناحيتــه الزمانيــة
ِفتتمثــل يف اقتــصار البحــث عــىل دراســة ا، ُ ِ ملفــاهيم واملــصطلحات ُ

ِوالقواعد التي استعملت من قبل املحدثني قبل بداية التصنيف يف علوم احلـديث ِ ِ ِ ِِ َ َْ ٍومـن املعلـوم أن أول مـصنَّف . ُ َ َّ ِ

ُاملحـــدث الفاصـــل بـــني الـــراوي والـــواعي(ِيف علـــوم احلـــديث هـــو كتـــاب  ُ  بـــن ِاحلـــسن لإلمـــام أيب حممـــد، )ِّ

ُالرامهرمــز ٍدّ خــالبــن الــرمحن عبــد ْ ِفــتم حتديــد البحــث زمانيــا بدراســة املفــاهيم واملــصطلحات ). ه٣٦٠ت(ِّي َُ ً ُ َّ

ِوالقواعد التي استعملت من قبل املحدثني الذين اقرتبت وفياهتم من وفاة اإلمام الرامهرمزي رمحه اهللا ِ ُِ َ َ ََ ِ ُ. 

 : فتتمثل يف إطارين، ُوأما حدود البحث املوضوعية

 ِيقترص البحث يف مجلته عىل املفاهيم ْ واملصطلحات والقواعد التي نقلت عن املحـدثني قبـل التـصنيف ُ ُِ ِ ِ

ٌمــع عــدم التعــريج يف الغالــب عــىل األقــوال املنقولــة يف كتــب املتــأخرين ولــيس هلــا ســند يف الكتــب ، بأســانيدها ُ َِ ِِ ِ ِ ِ

ُاملطبوعة من كتب املتقدمني ُ. 

 ِتقتــرص املقارنــة بــني أقــوال املحــدثني قبــل التــصنيف وأقــوال املحــد ِ ُ ثني بعــد التــصنيف عــىل املفــاهيم ُ

ُواملصطلحات والقواعد التي يتحقق فيها االختالف بني الفريقني َّ ِ ٌأما املسائل التي مل يقع فيهـا اخـتالف أو متـايز . ِ ٌ ُ

ُفأكتفي فيها بذكر مذاهب املحدثني قبل التصنيف وبعض أقوال املتأخرين التي تؤكد أو ترشح ذلك ُ ِّ ِ ِ. 

د :ت اراا.  

ِمل أعثر يف حدود بحثي وتتبعي عىل دراسة علمية درست مجيع القواعـد واملـصطلحات احلديثيـة قبـل بدايـة  ِ ٍ ٍ ِ
َ َّ ُّْ

ِالتصنيف يف مصطلح احلديث ُمع مقارنة ذلك مع املفاهيم االصطالحية التي استقر عليها احلال عنـد املحـدثني ؛ ِ َّ
ِ

ُوعىل الرغم من ذلـك فهنـاك بعـض ا. بعد التصنيف ِلدراسـات املعـارصة التـي درسـت بعـض جوانـب البحـث ِ ِ ِِ َ

ِومصطلحاته وقد استفدت منها يف الوصول إىل بعض النـصوص ِ ِ ُ ِّومـن أهـم هـذه ، ِأو بعـض األمثلـة التطبيقيـة، ِ

للـشيخ ،  املـصطلحِ لفهـمُ املقـرتحُاملـنهجو،  يوسف اجلـديعبن اهللا عبدللشيخ ، حترير علوم احلديث: الدراسات

ونظـرات جديـدة يف علـوم ، للـشيخ حممـد خلـف سـالمة،  املحـدثنيُلـسانو، ف الـرشيف العـوين عـاربن حاتم

 .للدكتور محزة املليباري، احلديث

 : يا اا  :  

ِيقدم البحث بعض اجلوانب اجلديدة عىل صعيد الدراسات العلمية ِ َ ُ ُ  : ومن هذه اجلوانب، ِّ

  ًقدم البحث منهجا متكامال ً َ  .عن دراسة املصطلحات احلديثية قبل التصنيفَّ



١٠ ا  

 َقسم البحث علوم َ ً احلديث ومصطلحاته تقسيام جديـداَُّ :  حمـاور هـيِمـن خـالل توزيعهـا عـىل أربعـة، ً

 .َوقبول احلديث، وإعالل احلديث، رواية احلديثو، راوي احلديث

 َمجع البحث أغلب القواعد واملصطلحات احلديثية عند املحدثني قبـل التـص ٍمـع ذكـر أمثلـة عـىل ، نيفَُ ِ

 .ِوموازنة ذلك مع املعاين واملصطلحات التي ذكرها املحدثون بعد التصنيف، ِذلك من واقع عملهم

 َدرس البحث مذاهب  املحـدثني قبـل التـصنيف للعبـارات ِ اسـتعاملَوكيفية،  الرواة العقدية والسياسيةُ

 . من واقع عملهمِتطبيقيةمع األمثلة ال، هم منهاَفِوموق، الدالة عىل هذه املذاهب

 ِّحرر البحث الفرق بني مظان العلة َ ُ َ  .هاِوأنواع، اِوعالماهت، اِوأسباهب، َّ

 :ا .  

 :  البحث املناهج العلمية الثالثة هذاِ يف كتابةُاتبعت

 القواعـد احلديثيـة واملفـاهيم االصـطالحية اِاسـتقراءُوقـد اسـتعملته يف : املـنهج االسـتقرائي ِ لتـي كانــت ِ

ًمستعملة عند املحدثني قبل التصنيف َ ًوعىل الرغم من أن االستقراء الذي استعملته مل يكن حـارصا إال أنـه كـان . َ ُ

ُاستقراء واسعا يمكن االعتامد عليه يف الوثوق بالنتائج التي تم التوصل إليها من خالله ِ ُ ُ ُ ً ً. 

 ِوقد استعملته يف تفسري املصطلحات ا: التحلييل املنهج ِحلديثية بعـد اسـتقراء اسـتعامالهتا عنـد املحـدثني ُ

ِللوصول إىل بعض املفاهيم  الكلية واجلزئية يف تفسري املصطلحات، قبل التصنيف وبعده ِ.  

 بعـضهم مـع بعـض املحـدثني قبـل التـصنيفاسـتعامالت بـني ِموازنـةُقد اسـتعملته للو: املنهج املقارن ِ ،

َباإلضافة إىل املوازنة بني استعامالهت  . بعد التصنيفم وبني االستعامالت التي ذكرها املحدثونِ

 :اءات اإ.  

ِقسمت اإلجراءات الكتابية التي اتبعتها يف كتابة البحث إىل قسمني ُ َُ : 

 . مها يتعلق باملتنأحد

 .ِواآلخر يتعلق باحلاشية والعزو إىل املصادر واملراجع العلمية

 : ن الرسالةإجراءات الكتابة يف مت: ًأوال

 : وتتلخص هذه اإلجراءات بام يأيت

  َلإلشارة إىل العصور التي سبقت بداية التصنيف يف علوم احلـديث عـىل ) قبل التصنيف(ُاستعملت عبارة ِ

ُيد اإلمام الرامهرمزي  ْ ُاملحدث الفاصل بني الراوي والواعي(يف كتابه ) ه٣٦٠ت(َُ ُ ِّ.( 

 ثــم املعنــى ،  املعنــى اللغــويِتبــدأ ببيــان،  البحــثِطلحات مــن مــصٍ مــصطلحِّكانــت طريقتــي يف بيــان أي

 بـه بعـض َ  الـذي قـامِ االسـتقراءِأو مـن خـالل،  بـهُ الذي قمتِ الذي يظهر يل من خالل االستقراءِّاالصطالحي

 .املحدثني بعد التصنيف



١١ ا  

 ِّرتبت األقوال التي عرضت فيها املصطلحات احلديثية عىل حسب تسلسلها الزمنـي وتـدرج ِ َ ِ ُ ُ ، ها التـارخييَّ

َوذلك من خالل االعتامد عىل وفيات املحدثني َ
ِ ٍذاكـرا بجانـب كـل رأي أو قـول ، سواء قبـل التـصنيف أو بعـده، ِ ٍ ً

ِتاريخ وفاة قائله عند اللزوم  .ُحتى يتميز املتقدم من املتأخر، َ

 ِنقلت أغلب نصوص البحث بحـذافريها قـارئ حتـى يتـسنى ل؛ » «ًواضـعا إياهـا بـني قوسـني صـغريين ؛ َ

ُالبحث املوازنة بني ما قررته ٌفإن كان ضـمن الـنص الـذي نقلتـه قـول آخـر، ُوبني ما فهمته من تلك النصوص، َ ُ ِّ
ِ ،

 ). (ُوضعته بني قوسني كبريين 

 ُاقتـرصت يف نقـل أقـوال املحـدثني قبــل التـصنيف عـىل كتـبهم التــي دونوهـا ِأو رويـت عـنهم باألســانيد ، ُِ ْ ُ

ِفلـم أعتمـد مـثال عـىل سـري أعـالم النـبالء؛ سندةِاملتصلة يف كتـب الروايـة املـ ً ، أو عـىل هتـذيب الكـامل، للـذهبي، ْ

َألهنـا تـذكر األقـوال ؛ ِيف حكـايتهم ألقـوال املحـدثني قبـل التـصنيف، البـن حجـر، ِأو هتذيب التهـذيب، للمزي ُ

ِواآلثار عرية عن اإلسناد املتصل ً ّ ِ َ. 

 ِعزوت اآليات القرآنية يف متن البحث َ ِ ُ يتم إثقال اهلوامش بام يمكن اختصاره يف متن البحثحتى ال؛ ُ ِ ُ َّ. 

 َضبطت الكلامت املـشكلة يف البحـث َ ِ ِ ِمـن خـالل الرجـوع إىل معـاجم اللغـة، ُ ِوكتـب الـرشوح احلديثيـة، ِ ِ ُ ،

 . ونحوها، ِواألنساب والطبقات

  لرشح كلمة] [ُاستعملت القوسني املعكوفني ٍ ٍأو بيان اسم علم، ِ َ َ  .أو نحو ذلك، ٍبارةِأو إكامل ع، ِ

 ُّصنعت فهارس متنوعة للبحث تضم ً َ  ،األعـالم، وفهـرس واآلثـار األحاديـثفهـرس و، فهرس اآليات: ُ

 .املوضوعاتفهرس و، ملصادر واملراجعوفهرس ا

 ُرمزت يف فهرس املصادر إىل املصدر الذي مل يذكر نارشه، ورقم طبعتـه، وتارخيهـا بـالرموز األتيـة = ن .د: ُ

 .دون تاريخ للطبع= ت .دون رقم للطبعة، د = ط.دون نارش، د

ِالعزو يف هوامش ُإجراءات: ًثانيا ِ  :  البحثِ

ِو التي رست عليها يف هوامش البحث بوتتلخص إجراءات العز  : ام يأيتُ

 ُوطريقـة العـزو، ُمـصادر العـزو: هـي جوانـب  فلهـا ثالثـةألحاديث النبوية أو اآلثار اِ عزوُإجراءات أما ،

 .م عىل األحاديثُوطريقة احلك

فـام كـان منهـا يف الـصحيحني أو يف ؛ َوهو املصادر التي عزوت إليهـا األحاديـث واآلثـار، أما اجلانب األول

ُأحدمها اقترصت يف العزو إليه ٍخشية اإلطالة يف التخريج مـن دون فائـدة مثمـرة، ِ ِ ِ ُوإن مل يكـن احلـديث أو األثـر . َ ُ

ِيف أحد الصحيحني خرجته من الـسنَن ُ َّ
َ األربعـة إن وجـدِ َوال أذكـر غريهـا إال حيـث أجـد احلاجـة التـي تقتـيض ، ِ ُ َ ُ

ِخرجته مما تيرس يل من مصادر احلديث املسندة، َوإن مل أجد احلديث يف الكتب الستة. ذلك ُ َّ. 



١٢ ا  

ٍفـإن كـان احلـديث يف كتـاب مرتـب عـىل املوضـوعات ؛ وهـو طريقـة عـزو األحاديـث، ُوأما اجلانـب الثـاين ٍَّ ُ

َذكرت اسم الكتاب، الفقهية ًثم اسم الباب حماطـا بقوسـني كبـريين، ُ ِ وإن كـان يف . َثـم رقـم احلـديث يف الغالـب، َ

ُغريها ذكرت رقم اجلزء  .ِوقد أقترص عىل رقم احلديث يف بعض األحيان، َورقم احلديث، والصفحة، ِ

ِوهو طريقة احلكم عىل األحاديـث واآلثـار، وأما اجلانب الثالث ًفـإن وجـدت نقـال؛ ُ ْ ِ عـن أحـد األئمـة مـن ُ

ِقمـت بدراسـة رجـال ، َّوإن مل أجد من نص عىل درجـة ِاحلـديث، ُاملحدثني قبل التصنيف أو بعده اكتفيت بذكره

ِأهل اجلرحِمن خالل النظر فيام قاله ، السند ُفـإن ظهـر يل ثقـة رجالـه واتـصال إسـناده اقتـرصت عـىل ،  والتعـديلُ ِ ُ ُ َ

ِ يل وجود ضعف يف بعض رجـال اإلسـنادوإن ظهر. ِرجال إسناده ثقات: قويل ٍ
ِمـع بيـان اسـم ، ُأرشت إىل ذلـك، ُ

ُاملصدر الذي استقيت منه ذلك ِثم إين ال أذكر تفاصيل دراستي ألحوال الرواة. ِ
ُبـل أقتـرص عـىل ، َوطريقة ذلـك، ُ

ِذكر نتيجة الدراسة وخالصتها ِ ِ . 

ِكام أن خترجيي للحديث وحكمي عىل رجاله خمتص بالطريق  ٌّ ُ
ِ ِالذي ورد يف مـتن البحـث أو هامـشهِ ولـيس ، َ

ًحكام هنائيا عىل املتن ً ِألنه قد يكون مرويا من طرق أخرى مل تذكر يف متن البحـث أو يف هامـشه؛ ُ ُ ٍ
ُ ُ ُويكـون احلكـم ، ً

ًالكيل عىل متنه خمتلفا ُّ. 

 املصادر واملراجع العزو إىلُإجراءات وأما ِ ِ ً أن يكون نقـال حرفيـا أو  إماِ من املصادريف أن النقلَّفتتلخص ، ِ ً

َّفـإن نقلـت الـنص. أو مع بعض التغيري، باملعنى ُأرشت إىل املـصدر الـذي نقلـت منـه ،  بحروفـه يف مـتن الرسـالةُ ُِ

ِّوإن نقلت معنى النص يف متن البحـث، )ُينظر( دون قويل  منًمبارشة ُوأرشت ، مل أضـعه بـني قوسـني صـغريين، ُ

ِيف احلاشية إىل املصدر الذي أخذ ًت منه مسبوقا بقويلِ ِوإن نقلت معنى من املعاين من أحـد املـصادر مـع ، )ينظر(: ُ ُ

ِبعض التغيري والتبديل يف الفكرة املذكورة  ).قارن(: ً مسبوقا بقويلِ إىل املصدرُأرشت، ٍ

 ٍآثرت ذكر اسم املصدر كامال من دون االقتصار عىل جزء منه ِ ً ِ ِ َ ِكام آثرت إعـادة اسـم املـصدر عنـد تكـر، ُ ار ُ

ملا يف ذلك من أخذ املـساحة ؛ أو املصدر نفسه، املصدر السابق: ًبدال من اإلشارة إىل ذلك بقويل؛ ِالنقل املتتايل منه

ِباإلضافة إىل إضاعتها لوقت القارئ والناظر من حيث اضطراره للنظر إىل احلاشية السابقة، نفسها
ِأو الـصفحة ، ُ

 .املتقدمأو املرجع ، لرؤية املصدر السابق، املاضية

 ُبالنسبة إىل األعالم الذين ذكرهتم يف متن البحث إذ ال ؛ أو املتعـرس، ألن ذلـك كاملتعـذر؛ مل ألتزم ترمجتهم، ِ

ٍتكاد ختلو صفحة من صفحات البحث من وجود اسم علم من األعـالم عـىل األقـل ِ ٌَ ِ ِ
ُومـن أجـل ذلـك اكتفيـت ، ُ ِ

ِبإيضاح اسم العلم يف متن البحث يف غالـب األحيـان َ ِوقـد أشـري يف احلاشـية، ِ
إىل بعـض جوانـب ، عنـد احلاجـة، ُ

 . َاجلرح والتعديل التي تتعلق بالراوي أو العلم

 َفذكرت اسم املادة التي نقلت منهـا اللفـظ أو املعنـى، ِوأما بالنسبة إىل العزو إىل معاجم اللغة ُ ُِ
ُثـم ذكـرت ، َ

َومؤلفه، َاسم املصدر  .فحةأو رقم الص، َورقم اجلزء والصفحة، ِّ



١٣ ا  

 ِوبالنــسبة إىل ترتيــب املــصادر يف هــامش البحــث ِ ِحاولــت قــدر اإلمكــان ترتيبهــا عــىل حــسب الرتتيــب ، ِ ُ

 .الزمني

 ُمل ألتزم التعريف باملصادر أو املراجع التي ذكرهتا يف هامش البحث َ ِ ورقـم ، ُمـن حيـث ذكـر اسـم مؤلفهـا، َ

َعندما أذكرها أول م، وسنة النرش، والدار النارشة، الطبعة ُ ِرة يف البحـث كـام جـرت عـادة بعـض البـاحثنيُ ُ وإنـام ؛ ٍ

ُألنني رأيت يف ذلك إثقاال للبحث بام ال يفيد؛ ِأرجأت ذلك إىل فهرس املصادر واملراجع
ِ ً. 

ا :ا .  

ٍّوفصل متهيدي، ُقسمت البحث إىل مقدمة  : عىل النحو اآليت، ٍوخامتة، ِوبابني، ٍ

 ا َفـذكرت فيهــا سـبب: أ َومـشكلته،  اختيــار البحــثُ والدراســات ، َوحــدوده، َوأهدافـه، َوأمهيتــه، َ

َواجلديد الذي قدمه البحث، السابقة  .وخطة البحث، وإجراءات الكتابة فيه، ومنهج البحث، َّ

 : و   ُ ،    ُ ا ا: وأ ا اي

 .وعالقته بالوضع، )االصطالح(ُت فيه عن مفهوم وحتدث: املبحث األول

 . وأصولهوعالقته بعلوم احلديث )مصطلح احلديث(ُوحتدثت فيه عن مفهوم : املبحث الثاين

 .الكتابة والتدوينمفهوم وعالقته ب) التصنيف (ُوحتدثت فيه عن مفهوم: املبحث الثالث

  . ا  ُ درا ات، وأ اب اول

 : ُوجعلته يف أربعة فصول عىل النحو اآليت

 :  مباحث هيِثالثةيف وذلك ، نشأة املصطلحات احلديثيةُوحتدثت فيه عن : الفصل األول

 . أسباب نشأة املصطلحات احلديثيةُوذكرت فيه: املبحث األول

 .كيفية نشأة املصطلحات احلديثيةُوعرضت فيه : املبحث الثاين

 . يف علوم احلديثأهل االصطالحُوذكرت فيه املقصود ب: ثاملبحث الثال

 :  يف أربعة مباحث هيوذلك، ُفدرست فيه أنواع املصطلحات احلديثية: وأما الفصل الثاين

 . أنواع املصطلحات احلديثية من حيث طريقة التعبري عنهاُوذكرت فيه: املبحث األول

 .احلديثية من حيث العموم واخلصوصأنواع املصطلحات ُوحتدثت فيه عن : املبحث الثاين

 .ُأنواع املصطلحات احلديثية من حيث  كثرة االستعامل وندرتهُوذكرت فيه : املبحث الثالث

  .ُة من حيث وجود تعريف هلا أو عدمهُوعرضت فيه أنواع املصطلحات احلديثي: املبحث الرابع

 : يف أربعة مباحث هي ذلك و،ُفدرست فيه داللة املصطلحات احلديثية: وأما الفصل الثالث

 .ا عند اختالف صيغتهات احلديثية داللة املصطلحُوحتدثت فيه عن: املبحث األول

 .هاِرّ الداللة االصطالحية وتطوِدُّتعدُوحتدثت فيه عن : املبحث الثاين



١٤ ا  

 .الداللة االصطالحية املبارشة وغري املبارشةُوحتدثت فيه عن : املبحث الثالث

 .درجة الشمول يف الداللة االصطالحيةُدثت فيه عن وحت: املبحث الرابع

 : وذلك يف أربعة مباحث هي، ُفدرست فيه منهج تفسري املصطلحات احلديثية: وأما الفصل الرابع

 .طريقة استقراء املصطلحات احلديثيةُوحتدثت فيه عن : املبحث األول

 .أصول تفسري املصطلحات احلديثيةُوذكرت فيه : املبحث الثاين

 .تفسريات املحدثني بعد التصنيف للمصطلحات احلديثيةُوحتدثت فيه عن : بحث الثالثامل

 .اصطالحات املحدثني بعد التصنيف وعالقتها بتفسري املصطلحاتُوذكرت فيه : املبحث الرابع

ُ مب اا وأ  ور اا   ا  ا .  

 :  أربعة فصول هيُوجعلته يف

 : وذلك يف أربعة مباحث هي، ُتحدثت فيه عن راوي احلديث قبل التصنيفف؛ ولالفصل األأما 

 .ُوحتدثت فيه عن متييز شخص الراوي من خالل معرفة اسمه ونسبه وموطنه وطبقته: املبحث األول

 . منهُوحتدثت فيه عن مذهب الراوي السيايس والعقدي وموقف املحدثني: املبحث الثاين

 .والقواعد والضوابط الناظمة لذلك، ُوحتدثت فيه عن جرح الراوي وتعديله: املبحث الثالث

 .ُوحتدثت فيه عن جهالة الراوي واملصطلحات والقواعد التي تتعلق هبا: املبحث الرابع

 : وذلك يف أربعة مباحث هي، ُفتحدثت فيه عن رواية احلديث قبل التصنيف؛ وأما الفصل الثاين

 .ُوحتدثت فيه عن رواية احلديث من حيث حتملها وأداؤها: بحث األولامل

 .ُأو قائلها واملصطلحات املتعلقة هباُمن حيث إضافتها ُوحتدثت فيه عن رواية احلديث : املبحث الثاين

ُوحتدثت فيه عن  رواية احلديث من حيث علو إسنادها ونزوله: املبحث الثالث ُّ ُ. 

 .همُدُّ رواهتا وتفرُدُّمن حيث تعدها عن رواية احلديث ُوحتدثت في: املبحث الرابع

 : وذلك يف أربعة مباحث هي، ُفتحدثت فيه عن إعالل احلديث قبل التصنيف؛ الفصل الثالثوأما 

 .يف اللغة واالصطالح قبل التصنيف وبعده مفهوم علة احلديثُوحتدثت فيه عن : املبحث األول

 .ُّواملصطلحات التي تدل عليها، ب علة احلديثأسباُوحتدثت فيه عن : املبحث الثاين

 .ُوحتدثت فيه عن مؤهالت اكتشاف علة احلديث وخطواهتا وعالماهتا: املبحث الثالث

 .ُالعلل التي يمكن أن تصيب احلديث املرويأنواع ُوحتدثت فيه عن : املبحث الرابع

 : باحث هيوذلك يف أربعة م، قبول احلديثُفتحدثت فيه عن ؛ الفصل الرابعوأما 

 .القبول قبل التصنيف واملصطلحات الدالة عليهمفهوم ُوحتدثت فيه عن : املبحث األول

 . ودرجاته عند املحدثني قبل التصنيف وبعدهرشوط احلديث املقبولُوذكرت فيه : املبحث الثاين



١٥ ا  

 .أثر القرائن يف قبول احلديثُوحتدثت فيه عن : ثالثاملبحث ال

 .واملصطلحات التي تشتبه هبا، املصطلحات الدالة عىل قبول احلديثه ُوذكرت في: رابعملبحث الا

ا  ؛ وأو ا م أ  ُت. 

ٍ الذي أرجو من اهللا تعاىل له القبول، بذلت فيه مـا وسـعني مـن وقـت ُهدي املتواضعُ فإن هذا هو ج،ًوأخريا ِ
َ ُ

ُوجهد، فإن وفقـت فيـه فللـه تعـاىل ا ِّ ُلفـضل واملنـة، وإن كـان غـري ذلـك فحـسبي أين نويـت اخلـري واجتهـدت يف ُ َُ ُ

ِسبيله، واهللا سبحانه وتعاىل يثيب عىل القصد ويعفو عن اخلطأ
ُ َ فأسـأله سـبحانه أن جينبنـا الزلـل وأن يرشـدنا إىل ؛ُ ِ

ُ ُ

ِّالصواب، وأن يوفق ُ َيقبـل منـي هـذا البحـثنا ملا حيبه ويرضاه، كام أسـأله أن ِ َعلـه يف صـحيفتي وصـحيفة وأن جي، َ

واحلمـد هللا رب ، ُوأفـضل مـأمول، ُإنه سبحانه خري مـسؤول، َومن أعانني عىل اخلري، َّوالدي وأساتذيت وإخواين

 .العاملني

 عدنان عيل اخلرض: كتبهو

 



  

  
  

  

ا يا  

ت اا  

 : وفيه ثالثة مباحث

  

  : ا اول

  

  .و ، )اح(

  

ا ام :  

  

) ا (  ،  ا  و.  

  
 ا ا :  

  

)ا(  ،     ووا  و.  

  

  

 



 

  
 

 
ات َبغيـة أن تكـون أساسـ، لحات األساسية التـي تـرتبط بـهرشح املصطَّال بد قبل البدء يف كتابة البحث من 

ُتبنى عليها مجيع ُ أبواب البحث وفصولهُ ُ. 

ُوبام أن البحث يتعلق بمصطلحات املحدثني قبل التصنيف َّ وعالقتـه ، ِال بد من بيان املقصود باالصـطالح، َ

ِثـم بيـان املقـصود بعبـارة ، والعـريف، والرشعي، بالوضع اللغوي ٍكلفـظ مركـب) مـصطلح احلـديث(ِ َّ ِوعالقتـه ، ٍ

ِوسبب اختيار الباحث هلذه العبارة دون غريها، )أصول احلديث(ِوعبارة ، )ثعلوم احلدي(ِبعبارة  ِ . 

ِكام ال بد من بيان معنى التصنيف َّ ِ
ِوعالقته بالتـأليف، ُ ِوالعالقـة بـني عنـوان البحـث ، ِوالتـدوين، ِوالكتابـة، ِ

ِ الزمنية الالعصور واملراحلِباإلضافة إىل بيان ، )َّالسنة قبل التدوين(وعبارة 
ِتي تدخل يف مرحلة ما قبـل يف علـومَّ ِ ُ 

 .احلديث ومصطلحاته

ِ وقبـل احلـديث عــن  املـصطلحات احلديثيـةِقبـل دراسـة، ٍوبيـانٍ إىل رشح ُ التـي حتتـاجُفاملـسائل، وعـىل هـذا َ َ

 : هي، حماورها األساسية

 .ُوعالقته بالوضع، )ُاالصطالح(: ًأوال

ِوعالقته بعلوم احلدي، )ُمصطلح احلديث(: ًثانيا  .ثُ

ِوعالقته بالكتابة والتدوين) ُالتصنيف(: ًثالثا ُ. 

  :  عن هذه املسائل يف املباحث اآلتيةُوقد حتدثت

  



ا يا :ت ا١٨  ا  

  و ) اح(: ولا ا

ُ ورشوطه وعالقة ذلك االصطالحُمفهومُيشكل  ُ أيـا كانـت صـورتهِ بالوضعُ ًسـواء كـان وضـعا لغويـا أو ، ً ً

ًعرفيا أو رشعيا ـ  ُوذلك حتى ال يتم اخللط بـني األلفـاظ التـي يطلـق عليهـا ، يان هذا البحثبن  يفَ األساسيةَةاللبنً ُ ُ َّ

ُاسم املصطلح وبني األلفاظ التي ال يطلق عليها ذلك ُ ٍباإلضافة إىل التمييـز بـني املـصطلحات اخلاصـة بـشخص ؛ ُ ِ ِِ

ِأو مجاعة وبني املصطلحات العامة املشهورة يف علوم احلديث ُففي هذا املبحث تربز احلاجـة إىل بيـان ، اوعىل هذ .ٍ

 : مسألتني مها

 .ُمفهوم االصطالح ورشوطه: األوىل

 .عالقة االصطالح بالوضع: الثانية

 : ُوقد حتدثت عن هاتني املسألتني يف املطلبني اآلتيني

  : ووطُ ، اح: ا اول

ِّاالصطالح يف اللغـة مـصدر مـن الفعـل اخلـاميس  ٌ ُّوأصـله الثالثـي ، )اصـطلح(ُ َصـلح(ُ ِيـدل عـىل خـالف ) ََ ُّ

ٍواصطلح القوم زال ما بينهم من خالف، )١(َالفساد ِ َ ُ  .)٢(َّتعارفوا عليه واتفقوا؛ ِواصطلحوا عىل األمر، َ

ِّفال خيرج االصـطالح عـن مفهومـه اللغـوي، ُوأما يف عرف أصحاب الفنون والعلوم ُ ُ
ُّوقـد ذكـر اجلرجـاين . ِ ُ

ِة تعريفات لالصطالحعد) ه٨١٦ت(  : حيث قال، نقترص عىل ذكر اثنني منها، ٍ

ِّعبارة عن ات: ُاالصطالح« . ١  .»لَّعه األوِنقل عن موضُي،  ماٍ باسمِ اليشءِ عىل تسميةٍ قومِفاقٌ

 .)٣(» بينهامٍملناسبة،  إىل آخرٍّ من معنى لغويِفظَّ اللُإخراج: ُاالصطالح«: وقال . ٢

 :  يمكن مالحظة ما يأيتِومن خالل حتليل هذين التعريفني

ــة : ًأوال ــان ماهي ــه يف بي ــد من ــدا ال ب ــصطلح قي ــع امل ــىل وض ــن ع ــل الف ــاق أه ــل اتف ِإن التعريــف األول جيع
َّ َُّ ً َ َِّ ِ ْ ِ ِ ُ َ َ

َغري أن هذا القيـد خيـرج املـصطلحات اخلاصـة باألشـخاص، االصطالح ِ
ُ ِ ُ ِإذ ال اتفـاق فيهـا بـني أهـل الفـن عـىل ؛ َ ِ

ٌخاص يقوم به شخص بمفرده كام هو معلومٌبل هو وضع . وضع املصطلح ٌُّ. 

ِوأمـا التعريـف الثــاين فـال جيعــل اتفـاق أهـل الفــن قيـدا يف تعريــف االصـطالح ً َِّ فيـدخل فيــه ، وعـىل ذلــك، ِ

َّاملصطلحات العامة واخلاصة ُ ُ. 

                                         
 .٣/٣٠٣: يف مقاييس اللغة، البن فارس) صلح: (ينظر مادة)   ١(

 .١/٥٢٠: عجم الوسيط، إلبراهيم مصطفى وآخرينيف امل) صلح: (ينظر مادة)   ٢(

 .٢٨:التعريفات، للجرجاين، ص)   ٣(



ا يا :ت ا١٩  ا  

َإن التعريفني السابقني حيرصان مسألة االصطالح يف األلفاظ: ًثانيا ِم دخـول ِويرتتب عىل هـذا احلـرص عـد؛ َّ
ُ

ِاملصطلحات الرمزية إال أن . أو نحومهـا ممـا لـيس مـن بـاب األلفـاظ أو العبـارات، أو العالمـات االصـطالحية، ِ

ُإن التعريف املذكور أغلبي جرى عىل ما هو األغلب يف املصطلحات: يقال ٌّ َ ِّوال عربة للشاذ النادر، َ َ . 

 عـن ٌعبـارة وهـو، ُّاخلـاص ُالعـرف هو: ُالحاالصط«: َاالصطالح بقوله) ه١١٥٨ت(ُّوقد عرف التهانوي 

 أو، ِواخلــصوص ِكــالعموم، بيــنهام ٍملناســبة؛ لَّاألو هِموضــوع عــن هِنقلــ َبعــد ٍباســم ٍيشء ِتــسمية عــىل ٍقــوم اتفــاق

 . )١(»ٍوصف يف مشاهبتهام أو، ٍأمر يف ملشاركتهام

ُّوعرفه املرتىض الزبيدي  َّ ُاالصطالح«: فقال، )ه١٢٠٥ت(َّ ْ
ُاتفاق: ِ ٍخمصوصة ِائفةط ّ ٍأمر عىل َ ْ ُخمصوص َ ْ َ«)٢(. 

ِفهذان التعريفان ال جيعالن اللفظ قيدا يف تعريف االصطالح ً ِمما يعني دخول اإلشارة، َ ِوالرمـز  والعالمـة، َ ِ ،

ِّيـشرتطان وجـود اتفـاق أهـل الفـن عـىل ذلـك املـصطلح، مـع ذلـك، لكـنهام. ِونحوها يف االصطالح َِ ممـا يعنـي ؛ ِ

ِخروج املصطلحات
ٌ اخلاصة التي يضعها شخصَ ُوال جيـري االتفـاق عليهـا بـني أهـل ، ٌأو عدد من األشـخاص، ُ

 .الفن

ِوالناظر يف استعامالت أهل الفنـون والعلـوم يلحـظ إطالقهـم وصـف املـصطلح عـىل املـصطلحات العامـة  ِ ِ
َّ َُ َ ُ ِ ِ

َولعل مـن اإلشـارات الواضـحة إىل هـذا املعنـى قـول العالمـة مـال عـيل ا. َّواخلاصة لقـاري يف رشحـه عـىل نخبـة َّ

َالفكر ِيف عرفهم: أي؛ )يف اصطالح أهل احلديث(«: حيث قال، ِ ٍوهو تـوافقهم عـىل اسـتعامل ألفـاظ خمـصوصة ، ُ ُ

ففي نـصه إشـارة إىل املـصطلحات العامـة التـي . )٣(»ِيتداولوهنا عىل وجه التعارف فيام بينهم كام اصطلحوا عليها

 .اوهلااتفق أهل احلديث عىل استعامهلا وتد

ُومما يشري إىل وجود املصطلحات اخلاصـة التـي يـضعها شـخص واحـد وال يـستعملها سـائر املحـدثني ُ ٌ ٌ
مـا ، ِ

ِّذكره اإلمام السيوطي يف تعليقه عىل اعـرتاض ابـن الـصالح والنـووي عـىل مـصطلح  الـذي اسـتعمله ) احلـسن(ِ

ُّاإلمام البغوي يف كتابه  ُقال التاج ال«: حيث قال، )املصابيح(ُ ُّتربيزيَّ ُوال أزال أتعجب من الـشيخني: َّ َيعنـي ابـن ؛ َّ

ِالصالح والنووي يف اعرتاضهام عىل البغوي
َّ َمع أن املقرر أنه ال مشاحة يف االصطالح، )٤(ِ ََّّ ُ َ َّ«)٥(. 

                                         
 .١/٢١٢: كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، للتهانوي)    ١(

 .٦/٥٥١: يف تاج العروس، للزبيدي) صلح(مادة )    ٢(

 .١٣٦:رشح نخبة الفكر، للقاري، ص)    ٣(

ِابيح إىل صحاح وحسان، مريدا بالصحاح ما يف الصحيحني، وباحلسان ما يف السننيف تقسيمه أحاديث كتابه املص: يعني)   ٤( ً ُ. 

 .١/١٨٠: تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي، للسيوطي)   ٥(



ا يا :ت ا٢٠  ا  

ّويبدو يل أنه يمكن تعريف االصطالح بتعريف جامع جيمع بني املـصطلحات العامـة واخلاصـة ُ ُّ
ِ ٍ باإلضـافة ، ُ

ِإن االصطالح هو تسمية اليشء باسم خـاص بعـد نقلـه عـن : وذلك بالقول، واللفظية، ِلحات الرمزيةإىل املصط
ٍّ ٍَ ُ َِّ

ٍموضوعه األول ملناسبة بينهام ِ
َّ. 

ــد  ــذف قي ــم ح ــف ت ــذا التعري ــي ه ِفف ُِ ْ ــصطلح(َّ ــىل امل ــن ع ــل الف ــاق أه ِاتف ــف ؛ )ِ ــمول التعري ــي ش ــا يعن َمم

مما يعني دخول املـصطلحات الرمزيـة أو اإلشـارية ؛ )األلفاظ (كام تم حذف قيد، للمصطلحات العامة واخلاصة

 .التي سيأيت احلديث عنها يف الباب األول

َوبناء عىل التعريف السابق يمكن أن نستنتج ثالثة رشوط َّ ً
 : وهي، ال بد من حتققها يف االصطالح، ِ

ُال بد أن خيرج املصطلح عن مدلوله اللغوي األصيل: ًأوال َ َُ َ فـإن ، ٌ جديد له عالقة باملدلول األولٍإىل مدلول، ُ

ِبقي عىل مدلوله األصيل فهو كالم مـن كـالم النـاس ٌ
ِقـل بن ُوخـروج املـصطلح عـن مدلولـه األصـيل إنـام يكـون. ِ

ٍاللفظ من وضعه األول إىل وضع آخر ملناسبة بني الوضعني ِ َّ ِمع هجر املعنى األول، ْ ْ
)١(. 

ًال بد أن يكون اللفظ خاصا : ًثانيا ُ َّ ٍيف فن أو علم أو صنعة معينةُ ٍسواء تم استعامله مـن قبـل فـرد أو مجاعـة؛ ٍ ٍ ِِ َ ُ .

ًغري أنه إن استعمله فرد أو عدد حمدد مـن األفـراد ضـمن ذلـك العلـم أو الفـن فإنـه يعـد مـصطلحا خاصـا ً ُّْ َّ َُّ ٌ ٌ ٌ وإن ؛ َ

ًاستعمل من قبل مجيع أهل ذلك الفن أو أغلبهم فإنه يعد مصطلحا عاما ً ُ ِ ِ ِ ُ . 

ٍفإن االصطالح الذي يقوم به عامة الناس يف بلد معني، ًناء عىل هذا الرشطوب ُ ُ ِأو زمـان معـني يف ختـصيص ، َ ٍ

ٍلفظـة بمعنـى معـني ٍأو نقلهـا إىل معنـى حمـدد، ٍ َّ ِّفـإن هـذا يعـد مـن قبيـل العـرف اللغـوي العـام ولـيس مـن قبيـل ، ِ ُ
ِ

ٌّاالصطالح الذي هو عرف لغوي خاص ٌ ِ . 

ُّيف الوضع اللغوي هو كل ما يـدب عـىل األرض) الدابة(لفظ : ًفمثال َ ِّ
ِ ُّ ُ ِولكـن خـصها العـرف العـام بـذات ، ِ

ُّ َّ

ِالفرس واحلامر؛ احلوافر ِ َفخصها العرف العام يف العراق بالفرس؛ َ َُّ ِ ُ  . )٢(ِويف مرص باحلامر، َّ

ٍيــشَرتط وجــود عالقــة بــني املعنـــى اللغــوي واملعنــى االصــطالحي: ًثالثــا
ُ ِاملـــستعملة يف ألن لأللفــاظ ؛ ُُ

ّداللـة لغويـة عامـة: املصطلحات داللتـني ً ّوداللـة اصـطالحية خاصـة، ً ً ِوال بـد مـن وجـود عالقـة بـني الداللـة ، ً ٍ ِ

ّاللغوية العامة
ّوالداللة االصطالحية اخلاصة، ِ

ِ . 

َوهذه العالقة بني الداللتني تشبه العالقة بـني احلقيقـة واملجـاز  عـيل نبـ وقـد حتـدث الفقيـه اليمنـي حممـد، ُ

ٍال بـد مـن العالقـة يف كـل جمـاز فـيام بينـه وبـني «: عن العالقة بني احلقيقـة واملجـاز فقـال) #١٢٥٠ت(الشوكاين  ِّ

                                         
 .١/٧: أنوار الربوق يف أنواء الفروق، للقرايف: ينظر)   ١(

 .١/١٨٧: أنوار الربوق يف أنواء الفروق، للقرايف: ينظر)   ٢(



ا يا :ت ا٢١  ا  

ِوالعالقة هي اتصال للمعنى املستعمل فيه باملوضوع لـه. احلقيقة ِ ٌ ِوذلـك االتـصال إمـا باعتبـار الـصورة، ُ
ُّ ِ كـام يف ، ُ

َاملجاز املرسل ُوعالقتها املشاهبة، ِ يف االستعارةِأو باعتبار املعنى كام، ِ َ َ ُلكـن جيـب ، ًوهي االشرتاك يف معنى مطلقا، ُ ْ

ِّأن تكون ظاهرة الثبوت ملحله ِ َثـم عـدد الـشوكاين أنـواع ، )١(»...ُّكاألسـد للرجـل الـشجاع، ِواالنتفاء عن غـريه، َ َُّ َّ َ

 .العالقات التي تكون بني املعنى احلقيقي واملعنى املجازي

  :  اح  :ا ام

ِيتوقف فهم عملية االصـطالح عـىل فهـم طبيعـة اللغـات ونـشأهتا ِ ِِ ِ ُ ِألن اللغـات اإلنـسانية يف سـائر أرجـاء ، ُ َ

ِاملعمورة إنام هتدف إىل التعبـري عـن حاجـات اإلنـسان الطبيعيـة وأفكـاره ومـشاعره وعواطفـه ِ ِ ِ ِِ ِ ُوال تتحقـق هـذه ، ُ

ِاألهداف من دون قواسم م ِشرتكة بني األفراد املتخـاطبني باأللفـاظ واملـصطلحات التـي يتـداولوهنُ ٍ
 للتعبـري عـن اَ

ُاملفاهيم التي حتملها وتعرب عنها ِّ ُ. 

ٍووجود هذه القواسم املشرتكة ال يمكن أن يـتم إال باالتفـاق واملواضـعة عـىل ألفـاظ معينـة حتمـل دالالت  ٍ ٍ ُِ َّ ُِ
َّ ِ

ًيتوارث الناس قسام منها عن، ًحمددة ِويتواضـعون عـىل غريهـا يف األجيـال الالحقـة بـام حيقـق ،  األجيـال الـسابقةُ

ِمصاحلهم ويفي بحاجاهتم احلياتية والعلمية
َ. 

  : َّومن هنا تربز احلاجة إىل بيان معنى الوضع وعالقته باالصطالح الذي تقدم ذكره

ِمصدر من الفعل الثالثـي : الوضع يف اللغة َوضـع(ٌ ومـن أمههـا مـا ذكـره ابـن ، ددةٍويـأيت عـىل معـان متعـ، )ََ

َسيده عندما قال َوضع«: ِ ًوضعا َّاليشء َ ْ َوتواضع .هَاختلق: َ َ ُالقوم َ َ ِاليشء عىل ْ
ِعليه َّاتفقوا: َّ َ َ ومـن املجـاز وضـع .)٢(»َ ََ

َالرجل احلديث افرتاه وكذبه َ  .)٣(ُفاحلديث موضوع، ُ

 :  تعريفهيف) #٦٨٤ت(فقال شهاب الدين القرايف: وأما الوضع يف االصطالح

، ُّ اللغـويُوهذا هو الوضع، ًزيدا: ِ الولدِسميةتً دليال عىل املعنى كِ اللفظِلْعَ عىل جِالوضع يقال باالشرتاك«

 ُّالـرشعي: ِ الثالثـةِ املنقـوالتُوهذا هو وضـع، هِ فيه من غريَ أشهرَ يف املعنى حتى يصريِ اللفظِ استعاملِوعىل غلبة

 .)٤(»ض عند املتكلمنيَرَر والعَهْ نحو اجلوُّ اخلاصُّوالعريف،  نحو الدابةُّ العامُّوالعريف، نحو الصالة

                                         
 .١/٦٨: اد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، للشوكاينإرش)   ١(

 .٢/٢٩٥: يف املحكم واملحيط األعظم، البن سيده) وضع(مادة )   ٢(

 .٢/٦٦٣: ، واملصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، للفيومي٢٢/٣٤٠: َّيف تاج العروس، للزبيدي) وضع: ينظر مادة)   ٣(

 .٢٠: الدين القرايف، صرشح تنقيح الفصول، لشهاب)   ٤(



ا يا :ت ا٢٢  ا  

ِإما أن يكون دليال عىل املعنى كالوضـع اللغـوي، فالوضع، وبناء عىل قول القرايف ًأو أن يكـون دلـيال عـىل ، ً

ِّغلبة االستعامل كام هو احلال يف الوضع الرشعي ُ ِ  . ِّالعام واخلاص؛ أو الوضع العريف، ِ

ــن ــاظرَّلك ــزَ الن ــرايفِ إىل متيي ــاعِّ الق ــني األوض ــوز ِ ب ــاظ دون الرم ــع باأللف ــص الوض ــه خي ــظ أن ــة يلح َ الثالث ُّ ُ ِ

 .أو العالمات االصطالحية، واإلشارات

ِهـو عبـارة عـن ختـصيص الـيشء بالـيشء «: فقـال يف تعريـف الوضـع) #٧٧١ت( الدين الـسبكي ُوأما تاج ِ

َبحيث إذا أطلق األول فهم منه ِ ُ ُ َّ
ِ ومل يقيد ذلـك باأللفـاظ ممـا ) ختصيص اليشء باليشء(فاستخدم عبارة . )١(» الثاينُ

ًجيعله شامال لكل األوضاع اللفظية وغري اللفظية ُ . 

َولعل تعريف تاج الـدين الـسبكي أوىل مـن تعريـف القـرايف ِ ِّ ِ َ َّحيـث إنـه مل يقيـد الوضـع ؛ مـن هـذه الناحيـة، َّ

ٍسع لكل ما يتم التواضع عليه من ألفاظ أو غريهاِمما جيعل دائرة الوضع تت؛ باأللفاظ
ُ ُ. 

ٌواملعنـى االصـطالحي واضـحة، والعالقة بـني املعنـى اللغـوي للوضـع َألن الوضـع يـأيت يف اللغـة بمعنـى ؛ ِّ

ٍأو االتفاق عىل يشء، ِاختالق اليشء ٍالوضع إما اختالق لفظ أو رمز ملعنـى معـني: ويف االصطالح، ِ ٍ ٍ ُ ُأو االتفـاق ، ُ

ًل هذا اللفظ أو الرمز ونحوه دليال عىل املعنىعىل جع ِ ِ ِ. 

ٍوعىل هذا فالوضـع ينقـسم إىل ثالثـة أقـسام هـي ِ
ُ ُّالوضـع اللغـوي: ُ ُّوالوضـع الـرشعي، ُ ُّوالوضـع العـريف، ُ ُ ،

ّالوضــع أعــم مــن اللغــوي والــرشعي والعــريف اخلــاص «: )ه١١٥٨ت (ويــشري إىل هــذا املعنــى قــول التهــانوي

  .)٢(»والعام

 يف االصـطالح ُطلـق االصـطالحُال ي«: ُّفيقـول التهـانوي،  عالقة االصطالح هبذه األقسام الثالثـةوأما عن

ُّاالصـطالح هـو الوضـع العـريف اخلـاصف،  وعىل هذا.)٣(» اخلاصُبل هو العرف، واللغة، والعرف، عىل الرشع ُ ؛ َ

 .أي هو صورة من صور الوضع العريف

                                         
هنايـة الـسول رشح منهـاج األصـول، جلـامل : ً، وينظر أيضا١/١٩٢: اإلهباج يف رشح املنهاج، لتقي الدين السبكي وولده تاج الدين السبكي)   ١(

عـىل ، والتوقيـف ٢٥٢:، والتعريفـات، للجرجـاين، ص١/٣٤: ، واملزهـر يف علـوم اللغـة وأنواعهـا، للـسيوطي٧٨:الدين اإلسـنوي، ص

 .٣٣٨:مهامت التعاريف، للمناوي، ص

 .١/٦٩١:  عيل التهانويبن كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ملحمد)    ٢(

 .١/٦٩١: كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، للتهانوي)    ٣(



ا يا :ت ا٢٣  ا  

ِوبــام أن الــرشط الثالــث مــن رشوط االصــطال َ ٍهــو وجــود عالقــة بــني املعنــى اللغــوي واملعنــى العــريف، حَ
ُ ،

وذلـك مـن خـالل ، وبـني احلقيقـة واملجـاز، فال بد مـن بيـان العالقـة بـني الوضـع، كالعالقة بني احلقيقة واملجاز

 : التنبيه عىل مسألتني

ٌإن الوضع سواء كان لغويا أو رشعيا أو عرفيـا إنـام هـو ختـصيص لـيش: املسألة األوىل ًَ ً ً ُ أو هـو ، ٍء بـيشء آخـرً

ِتعيني للفظ أو نحوه بإزاء املعنى ٍ ِّدون النظر إىل االستعامل الفعيل له، ٌ
يمكـن القـول إن ، وبناء عـىل هـذه احلقيقـة، ِ

ٌّالوضع هو قانون اعتباري  .ُوأما استعامل هذا اللفظ فهو تطبيق هلذا القانون، ٌَ

ًومن هنا فاستعامل اللفظ فيام وضع له يسمى حقيقة ًواستعامله يف غري ما وضع له يسمى جمازا، ُ ُ َ ُ
ِ وعـىل هـذا ، ُ

ِّفاستعامل اللفظ ضمن الوضع الرشعي ذاته
ِ َألنـه اسـتعامل للفـظ فـيام وضـع لـه؛ ًليس جمـازا، ُ ُ

ِ ِ َّ ِوكـذلك يف حالـة ، ٌ

ًالوضع العريف إذا استعمل اللفظ ضمن وضعه العريف فهو حقيقة وليس جمازا ِ ْ ُ)١(. 

ًفالفــسق مــثال ُوإن كــان أصــل معناهــا ، ُال يعــرف إطالقهــا قبــل اإلســالم«التــي ، لفــاظ اإلســالميةمــن األ، ُ

ًفهي من احلقائق الرشعية التي صارت يف حقيقة معناها حقيقة عرفية يف الرشع، اخلروج ً ِ«)٢(. 

ًإن اللفظ الواحد أو الكلمة الواحدة قد تكون حقيقة وجمـازا باعتبـارين: املسألة الثانية ً َ َ ََّ ِربت بكلمـة َفـإذا عـ، َ َ

ٌيف املجال الرشعي تعبريا عن معناها الرشعي فهي حقيقة هبذا االستعامل) الصالة( ِوالكلمـة هبـذا االعتبـار مـن ، ً

ِولكن إذا عربت هبذه الكلمة عن هذا املعنـى ذاتـه، قبيل احلقيقة ٍفاالسـتعامل عندئـذ ، ولكـن يف املجـال اللغـوي، َ ُ

 .)٣(بيل املجازوالكلمة هبذا االعتبار من ق، ٌّجمازي

  

 

                                         
 .٥٤:أصول الفقه، مباحث الكتاب والسنة، للدكتور حممد سعيد رمضان البوطي، ص: ينظر)    ١(

 .٢٦/٣٠٤: ، يف تاج العروس، للزبيدي)قفس(مادة )    ٢(

 .٥٥:أصول الفقه، مباحث الكتاب والسنة، للدكتور حممد سعيد رمضان البوطي، ص: ينظر)   ٣(



ا يا :ت ا٢٤  ا  

ما ا :)ا  (و ل ا و  

ٍ التـي حتـدثت عـن قواعـد نقـل احلـديث ومـصطلحاته عـدة تـسميات استعمل املحدثون يف تـسمية الكتـب َِ ْ

ُفـام هـي الداللـة التـي تـشري إليهـا عبـا، )أصـول احلـديث(و، )علـوم احلـديث(و، )مصطلح احلـديث(: ُّأمهها ُ رة ُ

ُجـه وومـا هـو ، ونحوهـا، )أصـول احلـديث(وعبارة ، )علوم احلديث(ُوما عالقتها بعبارة ، )مصطلح احلديث(

 ِيف هذا البحث دون غريها؟ ) مصطلح احلديث(اختيار عبارة 

  : ُهذا ما أجبت عنه يف املطلبني اآلتيني

  : ) ا) : ا اول

 هـو مـا ُّ اإلضـايفُبَّ واملركـ.ٌوحـديث، ٌمـصطلح: ٌمكون من لفظني مهـا، ٌّ إضايفٌبَّمرك)  احلديثُمصطلح(

ُعىل جزء معناه، دل جزؤه
ٍّوال يمكن فهم املركب اإلضايف إال بفهم جزءيه كـل، )١( َ  ويمكـن اختـصار . عـىل حـدةُِ

 :  منهام بام يأيتٍّلُمفهوم ك

َمصطلح(أما كلمة  َ . بمعنـى مـا وقـع عليـه االصـطالح) اصـطلح(فهي اسم مفعول من الفعـل اخلـاميس ، )ُ

ٌمصطلح عليه(واألصل فيه أن يقال  َ  ٍجـر بحـرفً موصوال إال مفعوله ُسما يكون ال، ًالزما كان إذا َالفعل ألن، )َ

ُّولكــن قــد حيــذف اجلــار واملجــرور يف اللغــة للتخفيــف، )٢(ٍمــصدر أو ٍظــرف أو ُ ، املنــدوب(كــام يف اســتعامل ، )٣(ُ

ُواملشرتك فيه، ُاملندوب إليه(َحيث إن أصلهام ) واملشرتك َ.( 

ُوقد تقدم بيان معنى املصطلح بأنه اللفظ أو الرمز الذي أطلق للداللة عىل يشء معني ُ ُ ِ. 

 ُّ الثالثـيُواألصل، )٤(ة والعهد بهَّ املدُ قريبٍ يشءُّلُهي صفة يوصف هبا ك، ففي اللغة، )حديث (ُوأما كلمة

َحدث(للكلمة  َ  ُّوهـذا األصـل اللغـوي. )٥(» اليشء بعـد أن مل يكـنِحدوث«بمعنى : ارسكام يقول ابن ف، يأيت، )َ

 .)٦(» واخلربُاجلديد: ُاحلديث«:  القاموس بقولهُ عنهام صاحبَّانبثق عنه معنيان أساسيان عرب

                                         
 .٢١٠:التعريفات، للجرجاين، ص: ينظر)   ١(

َّ، وشـذا العـرف يف فـن الـرصف٢/١٥٠: رشح ابن عقيل عىل ألفية ابـن مالـك، البـن عقيـل املـرصي: ينظر)   ٢( ِّ  حممـد احلمـالوي، بـن ، ألمحـدَ

 .٦٣:ص

 .١/١٧١: األصول يف النحو، البن الرساج: ينظر)   ٣(

 .٥/٢٠٨: ، تاج العروس، للزبيدي)حدث(مادة )    ٤(

 .٢/٣٦: يف مقاييس اللغة، البن فارس) حدث(مادة )   ٥(

 .١٦٧:، القاموس املحيط، للفريوزآبادي، ص)حدث(مادة )   ٦(



ا يا :ت ا٢٥  ا  

، أحاديـث: ٍ حـديثُومجـع، ُ والكـالمُقـصد بـه اخلـربُوي،  القـديمُّضـد، ُقـصد بـه اجلديـدُفاحلديث يف اللغة ي

 .)١( عىل غري قياسٌّوهو شاذ، قاطيع وأٍكقطيع

ويؤيـد ذلـك ،  أو إىل الصحابة أو التـابعني^ُفاحلديث يشمل كل ما أضيف إىل النبي ، وأما يف االصطالح

ِاختلف يف متن احلديث«: ِّقول اإلمام الطيبي َ ِ ِّأهو قـول الـصحايب عـن رسـول اهللا ؛ ُ ُأو هـو مقـول ،  كـذا وكـذا^ُ

ُالرسول فحسب؟ واألول أ َّ ُ ٌملا تقرر من أن السنة إمـا قـول؛ ُظهرِ َ َّ َ َوالـسلف أطلقـوا احلـديث ، ٌأو تقريـر، ٌأو فعـل، َّ ُ

ٍعىل أقوال الصحابة والتابعني هلم بإحسان ِ   .)٣(»)٢(ِوآثارهم وفتاواهم، ِ

ِ فهو من املصطلحات التي اسـتعملت للداللـة عـىل املـصنفات التـي ٍبَّ مركٍكلفظ) مصطلح احلديث(وأما  ُ

َّولعل من اإلشارات التي تفيد يف إيضاح هذا املعنى مـا ذكـره ، ِ علوم احلديث ومصطلحاته العلميةاشتملت عىل

ُالعالمة املناوي إن التـصانيف يف اصـطالح (: )ه٨٥٢ت ( تعليقه عىل عبارة احلـافظ ابـن حجـر يف)ه١٠٣١ت (ُ

 ِ عـىل أحـوالَبـل املـشتمل، ملـذكور االصـطالح اَدَّ هنـا جمـرُولـيس املـراد«: حيث قال، )٤()ْرتُأهل احلديث قد كث

 . )٥(»ًاداَّمما يصري به الرجل نق؛ ونحو ذلك، والعلل، الرجال

،  املصنفات التي حـوت القواعـد احلديثيـة واملـصطلحات املتعلقـة هبـاتدل عىل) مصطلح احلديث(: فعبارة

ِ وهو يـذكر سـبب وضـعه األلفيـة )ه٨٠٦ت (ومما يشري إىل ذلك قول احلافظ العراقي ْ َ ُعلـم «: يف علـوم احلـديثُ
ِ

ُاحلديث خطري وقعه ْ ُكثري نفعه، ٌ ُوبه يعرف احلـالل واحلـرام، ُعليه مدار أكثر األحكام، ٌ َُ ُ َّوألهلـه اصـطالح ال بـد ، ُ ُ ٌ
ِ

ِللطالب من فهمه ِفلهذا ندب إىل تقـديم العنايـة بكتـاب يف علمـه، ِ ٍِ َ ُوكنـت نظمـت فيـه أرجـوزة ألفتهـا، ُ ً ُ ولبيـان ، ُُ

  .)٧(»)٦(ُفتهاِاصطالحهم أل

ِفاحلافظ العراقي ذكر أن سبب تأليفه هلذه األرجوزة إنام هو بيان اصطالحات املحدثني ِ ُِ َمع أن النـاظر فيهـا ، َ َّ

ِيلحظ أهنا حتتوي باإلضافة إىل مصطلحات املحدثني ِ ِعىل قواعد علوم احلديث وضوابطه وفروعـه التـي تتعلـق ؛ ُ

 .ِّبقبول الرواية وردها

                                         
 .٥/٢٠٨: يف تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي) حدث(مادة : ينظر)    ١(

 .، واهللا أعلم)آثارهم(ُ، ولعل األوىل ما أثبته للعطف عىل )فتواهم: (يف املطبوع)   ٢(

 .٣٢:اخلالصة يف أصول احلديث، للطيبي، ص)   ٣(

 .١/٢٠٥: ُيف رشح نخبة الفكر، للمناوي، اليواقيت والدرر ٣٧:نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، البن حجر العسقالين، ص)   ٤(

 .١/٢٠٦: ُاليواقيت والدرر يف رشح نخبة الفكر، للمناوي)   ٥(

 .وقد ضبطها حمقق الكتاب الدكتور ماهر الفحل بتشديد الالم يف املرتني. مرتني) ُألفتها(كذا يف املطبوع بتكرار كلمة )   ٦(

 .١/٩٧: رشح التبرصة والتذكرة، للعراقي)   ٧(



ا يا :ت ا٢٦  ا  

َاملعنى أن عددا من املحدثني الذين صنَّفوا يف علوم احلـديث اسـتعملوا هـذه العبـارة للداللـة ومما يؤكد هذا  ً

َعىل مصنفاهتم التي حوت املصطلحات احلديثية والقواعد التي تتعلق هبا  : ومن هذه املصنفات، َ

 ).ه٧٠٢ت( العيد ِالبن دقيق، االصطالح يف بيان ُاالقرتاح . ١

 ).ه٧٤٨ت(هبي َّللذ، مصطلح احلديث يف علم ُاملوقظة . ٢

 )ه٨٠٥ت(ُللبلقيني ،  وتضمني كتاب ابن الصالحاالصطالحُحماسن  . ٣

َنخبة الفكر يف  . ٤  ).ه٨٥٢ت(البن حجر العسقالين ، مصطلح أهل األثرِ

 ).ه١٢٠٥ت(َّللزبيدي ، مصطلح آثار احلبيببلغة األريب يف  . ٥

ٍّاستعامل هذه التسمية هـو أن املـصطلح يف أي فـن ُوجهَّيبدو أن و َ َّ ُإنـام هـو اللغـة العلميـة التـي ،  مـن الفنـونِ ُ

ِيمكن من خالهلا فهم أسس هـذا الفـن وقواعـده وضـوابطه ِ
ِّ ُِ وبـام أن مـصطلحات علـوم احلـديث هـي العمـود ، ُ

ُالفقري الذي تقوم عليها مجيع قواعده ُ ْ ٍّفإن فهمهـا وإدراك مرامـي كـل منهـا، ِ َُ َ ِهـو الـسبيل الوحيـد للوصـول إىل ، َّ ُ ُ

ِلعلم والغوص يف أرساره وخباياهِفهم هذا ا َ ِ ِّمن باب إطالق اجلـزء األهـم ) مصطلح احلديث(فاستخدام عبارة . ِ ُ
ِ

 .واهللا أعلم، ُعىل الكل

ما ا : )ا  (وأ ا   

، )ديثمــصطلح احلــ(باإلضــافة إىل عبــارة ، ِلــوم احلــديث وقواعــده ومـصطلحاتهَاسـتعمل املــصنِّفون يف ع

 .ُما يشبههامو، )أصول احلديث(وعبارة ، )علوم احلديث(عبارة استعملوا 

ِفاستعملها املصنفون للداللة عىل العلم الذي حيتوي عىل مصطلحات احلـديث ، )علوم احلديث(أما عبارة 

ُويدل عىل ذلك قول ، وقواعده  تقرتب مـن ٍ كثريةٍ عىل أنواعُ احلديث يشتملُعلم«: )ه٥٨٤ت (أيب بكر احلازميُّ

َ منها علم مستقل لو أنفد الطالب فيه عمره ملا أدرك هنايتهٍ نوعُّلُوك...  نوعِمائة ُ ٌُ ٌّ ُوال يقترص علم احلـديث أو . )١(»ِ

عـىل ، ًإضافة إىل ذلك، ُبل يشتمل، ُعلوم احلديث عىل بيان معاين هذه األنواع أو رشح مصطلحاهتا عند املحدثني

ُط واألحكام التي ترتتبِ القواعد والضوابِّلُبيان ك ِ َ عىل تلك األنواع احلديثية التي تشكل علوم احلديثِ ِّ ُ. 

ِعلـوم احلـديث اآلن عـىل ثـالث«: )ه٦٦٥ت(قـديس قال أبـو شـامة امل
أعالهـا ؛  األوىلُالدرجـة:  درجـاتُ

 ُجاهلا ومتييـز أسانيدها ومعرفة رُحفظ: الدرجة الثانية...وهي حفظ متونه ومعرفة غريبها والتفقه فيها: وأرشفها

                                         
 . ٣:   عجالة املبتدي وفضالة املنتهي يف النسب، أليب بكر احلازمي، ص)١(



ا يا :ت ا٢٧  ا  

 فيـه والرحلـة ِّ العلـوِ بجمعه وكتابته وسامعه وتطريقه وطلبُاالشتغال: الدرجة الثالثة... صحيحها من سقيمها

 .)١(»...يف ذلك

ًمعقبا )ه٨٥٢ت (قال احلافظ ابن حجرو ِّ ً كـان فقيهـا َ الثالثـةَ األمـورَعَمن مج«:  السابقة عىل مقالة أيب شامةُ

ًثا كامالِّحمد  .)٢(» منها كان دونهِ باثننيَنفردومن ا، ً

َإذ إن علـوم ؛ ه أبـو شـامة الدمـشقيَ املطابقـة مـع مـا ذكـرَ متامُها تتطابقَ احلديث وجدِ علومَبُتُومن تأمل ك َّ

َاحلديث حوت أصول هذه الدرجات الثالث ِّوبينت كل املفاهيم املتعلقـة هبـا، ْ َّ َّوكـل القواعـد والـضوابط التـي ، ُ

 .تنشأ عنها

 أشـياء ُثالثـة: هُأنه قال مـا حتريـر، اهللا احلميدي األندليس عبدبلغنا عن أيب  «: )ه٦٤٣ت (ن الصالحقال اب

ِمن علوم احلديث جيب تقـديم الـتهمم هبـا ُّ َ واملؤتلـف ، )كتـاب الـدارقطني (هع فيـِضـُوأحـسن كتـاب و، ِالعلـل: َّ

ُووفيات ال، ) ماكوالِكتاب ابن(ع فيه ِضُوأحسن كتاب و، واملختلف َ ابـن : يعني[قلت ، ٌوليس فيه كتاب، ِشيوخََ

 .)٣(»ٍولكن من غري استقصاء وتعميم، ٍ كتابُفيها غري: ]الصالح

َاهللا احلميدي هلذه العلـوم الثالثـة أيـضا يف علـوم احلـديث دليـل عـىل أن علـوم احلـديث ال  عبدفإدخال أيب  ُُ ً

 .بقية علوم احلديثري لْقِ الفشكل العمودُ واألنواع التي تِ مفاهيم املصطلحاتِتقترص عىل بيان

ُوقد استعمل املحـدثون اسـم علـم أو علـوم يف تـسمية عـدد مـن املـصنفات احلديثيـة التـي كـان موضـوعها  ٍ ٍ

ُقواعد نقل احلديث ومصطلحاته  : ِّومن أهم املصنفات التي استخدمت هذه التسمية، ُ

 ).ه٤٠٥ت(اهللا احلاكم النيسابوري  عبدأليب ، علوم احلديثمعرفة  . ١

 ).ه٦٤٣ت( البن الصالح الشهرزوري )٤()مقدمة ابن الصالح(، علم احلديثعرفة أنواع م . ٢

 ).ه٧٣٣ت(البن مجاعة الكناين ،  النبويعلوم احلديثاملنهل الروي يف خمترص  . ٣

 ).ه٨٠٤ت(البن امللقن ، علوم احلديثاملقنع يف  . ٤

 ).ه٩٠٢ت(للسخاوي ، علم الروايةالغاية يف رشح اهلداية يف  . ٥

                                         
 .٤٥:رشح احلديث املقتفى يف مبعث النبي املصطفى، أليب شامة الدمشقي، ص)   ١(

 .١/٢٣١: النكت عىل كتاب ابن الصالح، البن حجر العسقالين)   ٢(

 .٤٨٥:معرفة أنواع علم احلديث، البن الصالح، ص)   ٣(

َرجح الدكتور ماهر ياسني الفحل يف مقدمة حتقيقه لكتاب ابن الصالح أن اسمه هو )    ٤( َّ َّ، ومما استدل بـه عـىل ذلـك )معرفة أنواع علم احلديث(َّ

ِمن اهللا الكريم، تبارك وتعاىل، عيل وله احلمد أمجع بكتاب «: ٧٤:قول ابن الصالح يف كتابه، ص ُ َُّ َّ  باح هذا الذي) معرفة أنواع علم احلديث(ُ

َّبأرساره اخلفية، وكشَف عن مشكالته األبية َّ
ِ«. 



ا يا :ت ا٢٨  ا  

 ).ه٩٠٩ت(اهلادي املقديس  عبدالبن ، علم احلديث إىل بلغة احلثيث . ٦

 ).ه٩٧١ت(البن احلنبيل احللبي ، علوم األثرقفو األثر يف صفوة  . ٧

 ).ه١١٨٢ت(لألمري الصنعاين ، علم األثرثمرات النظر يف  . ٨

ِفاســتعملها املحــدثون أيــضا يف تــسمية املــصنفات التــي مجعــت بــني رشح ، )أصــول احلــديث(وأمــا عبــارة  ً

 : ومن أمثلة هذا االستعامل، وبني القواعد والضوابط املتعلقة هبا، ات احلديثيةاملصطلح

 ).ه٤٦٣ت(للخطيب البغدادي ، الرواية  علمأصول  معرفةالكفاية يف . ١

 ).ه٦٧٦ت(نووي لل، أصول احلديثالتقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير يف  . ٢

 ).ه٧٤٣ت(ِّللطيبي ، أصول احلديثاخلالصة يف  . ٣

 )علـوم احلـديث(أو ، )أصـول احلـديث(دون عبـارة ؛ )مصطلح احلديث(وجه اختيار الباحث لعبارة وأما 

 : فلسببني

ُشيوع هذه التسمية عند املعارصين وانتشارها: أوهلام
ِ

ِوهذا يسهل الطريق إىل إدراك املقصود بالبحـث عـن ، ُ َ ُ

ٍسامع عنوانه من أول وهلة َِ ْ ِ َّ. 

ِ غالـب فـصوله ومباحثـه منـصب عـىل بيـان مفـاهيم املـصطلحات احلديثيـة ِألن اهـتامم البحـث يف؛ وثانيهام ِ ٌُّ ِ

ِأكثر من انصبابه عىل رشح القواعد والضوابط املتعلقة هبا، واستعامالهتا ِِّ ِ َ. 

 

 



ا يا :ت ا٢٩  ا  

ا ا :)ا (ووا  و  

ٍيلحظ الناظر يف كتب املحدثني وغـريه اسـتعامل مـصطلحات ثالثـة هـ َ ِ ُ ، والكتابـة، والتـأليف، التـصنيف: يُ

 املـصطلحات ِ غريه مـن معُدون غريه؟ وما عالقة هذا املصطلح) التصنيف(ح  مصطلِ اختيارُفام وجه، والتدوين

ُ هذا مـا أجبـت ؟)السنة قبل التدوين (وعبارة) مصطلح احلديث قبل التصنيف (ُ الرابط بني عبارة وما؟األخرى

 : يف املطلبني اآلتينيعنه 

ولاا  :ا  :  

َصـنَّف (ِّ الربـاعيِ مـن الفعـلٌيف اللغة مصدر ُصنيفَّالت َفعـل(عـىل وزن ) َ َّ َصـنَف (ُّه الثالثـيُوأصـل، )َ كـام ، )َ

ِأصل صحيح مطر«: يقول ابن فارس َّ ٌ ُأحدمها الطائفة: ٌد يف معنينيٌ ِواآلخر متييز األشـياء بعـضها عـن ،  من اليشءُ ُ ُ

ِتصنيف الكتاب من هذا َّولعل...  بعض َالغريب املصنَّف(و، َ ُكأنه ميـزت أبوابـ،  من هذا)١()ُ ِّ ٍه فجعـل لكـل بـاب ُ ِ ِ
ُ َ

َحيزه ِّ َ«)٢(. 

ٍ متييـز مـا تـم تدوينُـه يف اجلوامـع والـدواوين والكتـب بعـضه عـن بعـضفهـو، وأما يف االصـطالح ِ ِِ ُ ِ َّ أو هـو ، ُ

ٍالكتابة يف صنف من العلم وترتيبه ضمن فصول وأب ُ ِ ُِ ٍأو هـو ترتيـب مـا دون يف فـصول حمـددة . ٍواب ونحو ذلـكٍ َّ ٍ َ ِّ ُ ُ

ٍوأبواب مميزة
َّ متييـز األشـياء بعـضها عـن : ُأصـل التـصنيف«: )ه١٠٣١ت( ِّنـاويُ املِ ويؤيد ذلك قول العالمة.)٣(ٍ

ُومنه أخذ تصنيف الكتب، بعض ِ ُ«)٤(. 

 يف م هلـا احلـديث واسـتعامالهتِإفـراد الكتابـة يف اصـطالحات أهـل: ويقصد بالتصنيف يف مصطلح احلديث

ٍّمـصنَّف خـاص َوأول مـصنَّف وصـلنا يف مـصطل. ُ َ َُ َ َ َّ
ٍ

ِّاملحـدث الفاصـل بـني الـراوي (:  احلـديث هـو كتـابِ أهـلِحُ

ِّ خالد الرامهرمزي الفاريس بن الرمحن عبد بن أليب حممد احلسن، )والواعي َّ ُِ ُ ْ َ َّ  ).ه٣٦٠ت(َّ

                                         
َإن كتاب : أي)  ١( ٍالغريب املصنَّف، أليب عبيد القاسم سالم(َّ َّ ِ ُيدخل يف هذا املعنى اآلخر، حيث ميزت أبوابه وعناوينُه ضمن كتب حمددة؛ حيث ) ٍ ُ ِّ ُ

كتاب النساء، ورسد فيه عدة أبواب لغوية، ثم كتاب اللباس، وكتاب بدأ مصنفه بكتاب خلق اإلنسان، وذكر فيه عدة أبواب لغوية، ثم ذكر 

 .ُاألطعمة، وهكذا إىل أن ختم مصنَّفه بكتاب األمراض

 ٣/٣١٣: ، مقاييس اللغة، البن فارس)َصنََف(مادة )   ٢(

 .٩٨:ُالتوقيف عىل مهامت التعاريف، للمناوي، ص: ينظر)    ٣(

 .١/٢٠٥ :الفكر، للمناويِاليواقيت والدرر رشح رشح نخبة )   ٤(



ا يا :ت ا٣٠  ا  

ْإن التـصانيف يف اصـطالح أهـل احلـديث قـد كثـرت «: )ه٨٥٢ت ( احلافظ ابن حجرُويدل عىل ذلك قول ُ َ

ُّفمـن أول مـن صـنَّف يف ذلـك القـايض أبـو حممـد الرمهرمـزي يف كتابـه ، لألئمة يف القـديم واحلـديث ُ َِّ ُ ْ َ َّ َّ
ٍ َِ ُاملحـدث (ِ ِّ

ُالفاصل ُواحلاكم أبو ، ِولكنَّه مل يستوعب، )ِ
ْلكنَّه مل هيذب ومل ، ُّاهللا النَّيسابوري عبدِ ِّ ِّيرتبُ ُ«)١(. 

َويبدو أن احلافظ ابن حجر مل جيزم بأن الرامهرمزي هو أول من صنَّف يف اصطالح أهل احلـديث َّ َّ ٍ ولـذلك ، َ

 )أول من صنَّف هو الرامهزمزي(: ومل يقل، »فمن أول من صنَّف«: َّعرب بقوله

فني يف  املـصنِِّمـن أوائـل: املعنـى«: ِ يف تعليقه عىل عبارة احلافظ ابن حجر)ه١٠١٤ت (قال مال عيل القاري

ٍكأن مجاعة يف عـرص، ذلك القايض ً ٌ واحـد ومل يـسبقهم أحـد يف التـصنيفَّ ْ  ْمل يعلـم] يعنـي ابـن حجـر[واملـصنِّف ، ٍ

ِأوهلم باحلقيقة َ َوإال فحقه أن يقول، َ هذه العبارةَفأورد، َّ ُفأول من صنَّف: ُّ ِّبيانا ألول املتقد؛ َّ َّ  .)٢(»منيً

ٍّ دفع الرامهرمزي إىل تصنيف كتاب مستقل يف علـوم احلـديثَ السبب الذيَّولعل ٍ ِ
 الـذي ُذاتـههـو الـسبب ، ُ

َملا رأيت البـدع «: َّحيث قال يف مقدمة كتابه الذي ألفه يف علوم احلديث، إىل ذلك) ه٤٠٥ت(َدفع اإلمام احلاكم  ُ

ْيف زماننا كثرت ُ ْومعرفة الناس بأصول السنَن قلت، ِ َّ ِ ُّ
ِ ِ وكثـرة طلبهـا عـىل اإلمهـال ، كتابـة األخبـارمع إمعـاهنم يف ، َ

ٍدعـاين ذلـك إىل تـصنيف كتـاب خفيـف يـشتمل عـىل ذكـر أنـواع علـم احلـديث ممـا حيتـاج إليـه طلبـة ؛ واإلغفال ٍِ

 .)٣(»...األخبار

مـصدر مـن الفعـل وهو يف اللغة ، )التأليف(ُمصطلح ) التصنيف(ومن املصطلحات التي تتعلق بمصطلح 

َألف(أصله الثالثي و، )َّألف (ِّالرباعي َ ٍوكل يشء ضممت بعـضه إىل بعـض ،  اليشء إىل اليشءِيدل عىل انضامم) َ َ َ ْ َ
ٍ ُّ ُ

ًفقد ألفته تأليفا َ َّ َألفت اليشء«: قال أبو منصور األزهري. )٤(َ ُ ْ َّ ْوصلت بعضه ببعض: َ َ َ َِ َ ُ ِومنْه؛ ْ
ُتأليف الكتب: َ َُ ُ«)٥(. 

ِث يطلق عليها اسم الواحد بحيِ الكثريةِ األشياءُلْهو جع: ويف االصطالح
ُ ٌسواء كان لبعض أجزائـه نـسبة ، ُ ٌ

ِأو هو إيقاع اإللف بـني شـيئني أو أكثـر، )٦(ٍإىل بعض أو ال ِ
ُ

ُّ وقـد ذهـب أبـو هـالل العـسكري إىل التفريـق بـني .)٧(

 :  فقالالتصنيف والتأليف

                                         
 .٣٧:نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، البن حجر، ص)   ١(

َرشح رشح نخبة الفكر، ملال عيل القاري، ص)   ٢( ِِ
ُ:١٣٧. 

 .١:معرفة علوم احلديث، للحاكم، ص)   ٣(

 .١/١٣١: ، مقاييس اللغة، البن فارس)ألف(مادة )   ٤(

 .١٥/٢٧٢: صور األزهريهتذيب اللغة، أليب من) ألف(مادة )   ٥(

 ١/١٨٣: الرسول نكري  عبدبن ، لعبد النبي)جامع العلوم يف اصطالحات الفنون(دستور العلامء : ينظر)   ٦(

 ١/٣٧٦:  عيل التهانويبن كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ملحمد: ينظر)   ٧(



ا يا :ت ا٣١  ا  

ٍوذلك أن التصنيف تـأليف صـنف مـن العلـم، التأليف أعم من التصنيف« ُ قـال للكتـاب إذا تـضمن ُوال ي، َّ

َّنقض يشء من الكالم مصنَّف ألنه مجع اليشء وضده َ ٌُ ِ ٍ
َوالقول ونقيضه، َ َّوالتـأليف جيمـع ذلـك كلـه، َ َّوذلـك أن ؛ ُ

ٍتأليف الكتاب هو مجع لفظ إىل لفظ ٍ
ُ ِ سـواء ، ِحتى يكون كاجلملة الكافيـة يف مـا حيتـاج إليـه، ومعنى إىل معنى فيه، َ

ًكان متفقا أو خمتلفا ً ِّوالتصنيف مأخوذ من الصنف، ُ ٌ ُ ُوال يدخل يف الصنف غريه، َّ
ِ

ِّ«)١( . 

َإذ غالبـا مـا يـ؛ ويبدو يل أن التمييز بني التصنيف والتأليف نظري أكثر مما هو عمـيل مها َ أحـدُ العلـامءُستعملً

 الكـالم مـع التأليف إيقاع األلفة بـني«: فقال، )#١٠٦٧ت(وقد أشار إىل هذا املعنى حاجي خليفة ، مكان اآلخر

وقــد ، هــذا بحــسب األصــل،  متميــزةًجعــل الــيشء أصــنافا: إذ هــو، والتــصنيف أعــم منــه، التمييــز بــني األنــواع

  .)٢(» مكان اآلخرٌّ كلُستعملُي

ما ا :ووا  ا  :  

يف اللغــة ويف ،  مــنهامٍّال بــد مــن بيــان معنــى كــل، ينوإليــضاح العالقــة بــني التــصنيف وبــني الكتابــة والتــد

 .االستعامل

ِ مصدر من الفعل فهي يف اللغةُأما الكتابة َكتـب (ِّ الثالثيٌ َ ِ خـط احلـروف ومجعهـا بعـضها إىل ا هبـُويقـصد، )َ
ُ ُّ

ٍالكـاف والتـاء والبـاء أصـل صـحيح واحـد يـدل عـىل مجـع يشء إىل يشء«: قال ابـن فـارس، ٍبعض ٍ ُّ ٌٌ ٌ ُ ُ ومـن ذلـك . ُ

ًكتبت الكتاب أكتبه كتبا: ليقا، ُالكتاب والكتابة ْ ُ ُُ َومنـه قيـل كتبـت الكتـاب«: وقال أبـو منـصور األزهـري. )٣(»َ ُْ َ ؛ َ

ٍألنه جيمع حرفا إىل حرف
ْ َ ًُ َ«)٤(. 

ِ أهنم كانوا يستعملون مصطلح الكتابة للداللة عـىل مطلـق تقييـد العلـم ُفالظاهر، ِوأما يف استعامل املحدثني ِِ

  . أو نحوهاٍ أو عظم أو جريدٍاملتاحة يف زمنهم من حجر الكتابة ِ من وسائلَعىل ما تيرس

ٌ أحـد ^ما من أصحاب النبـي «: ريض اهللا عنه) ه٥٧ت(ُومن أمثلة ذلك قول الصحايب اجلليل أيب هريرة 

ًأكثـر حـديثا عنـه منـي ُفإنـه كـان يكتـب؛ ٍ عمـروبـن اهللا عبـدإال مـا كـان مـن ، َ ُومـن ذلـك قـول . )٥(»ُوال أكتـب، ُ

ِّملا اشتد بالنبي «: ريض اهللا عنهام) ه٦٨ت(ٍ عباس بن اهللا عبدليل ِّالصحايب اجل ٍائتـوين بكتـاب (: قـال، ُ وجعه^َّ

                                         
 .١٤٥:الفروق اللغوية، أليب هالل العسكري، ص)   ١(

 .١/٣٥:  أسامي الكتب والفنون، حلاجي خليفةكشف الظنون عن)   ٢(

 .٥/١٥٨: ، مقاييس اللغة، البن فارس)كتب(مادة )  ٣(

 .١٠/٨٧: ، هتذيب اللغة، أليب منصور األزهري)كتب(مادة )   ٤(

 ).١١٣: (، رقم)كتابة العلم: باب(أخرجه البخاري يف كتاب العلم، )   ٥(



ا يا :ت ا٣٢  ا  

َأكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده ُُّ ِ ً ُكنت أكتب عنـد ابـن «: )ه٩٥ت( جبري بن ومثله قول التابعي اجلليل سعيد. )١(»ُ ُ ُ

َيف صحيفتي حتى أمألها) ه٦٨ت(ٍعباس  ُثم أكتب يف ظهـ، َّ ْر نعـيلُ َ ِّثـم أكتـب يف كفـي، ِ ُ ومنـه قـول التـابعي . )٢(»ُ

ٍكنت أنا وابـن شـهاب«: )ه١٤٠ت( كيسان بن صالح َفاجتمعنـا عـىل أن نكتـب الـسنن ، ونحـن نطلـب العلـم، ُ

ِفكتبنا كل يشء سمعنا عن النبي  ٍ ُنكتب ما جاء عن أصحابه: ثم قال، ^َّ بـل : وقال هـو، ليس بسنة، ال: ُفقلت، ُ

ُفأنجح وضيعت، ْ ومل أكتبَوكتب، هو سنة َّ َ َ«)٣(. 

ِّوخطـه عـىل احلجـارة والعظـام واجلريـد ،  العلـمِ عىل تقييدُّ تدلِ األحاديث واآلثار السابقةِفالكتابة يف مجيع

 .ونحوها

َدون (ِّ الرباعيِ من الفعلٌمصدر فهو يف اللغة ُوأما التدوين َّ َدون(وأصـله الثالثـي ، )َ َ  ُكـام يقـول ابـن، يـدل) َ

ُهو أقرب منـه: أي؛ َهذا دون ذاك: يقال، عىل املداناة واملقاربة، فارس
 ُألنـه إدنـاء؛  الكتـب منـهَ تـدوينَّولعـل، )٤(

َودون اليشء. )٥(ِالبعض من البعض  .)٦(يوانده يف َكتبه وَمجع: أي؛ َّ

وهـو ، انِّومنهـا الـديو، بُحف والكتـُّ الـصُيف اللغة مجع: التدوين«: )ه١٠٩٤ت (وقال أبو البقاء الكفوي

ِجممع الصحف والكتب ُ ِ
ُّ َوكان يطل، ُ ِق يف األول عىل كتاب جيمع فيه أسامي اجليش وأهل العطية مـن بيـت املـالُ

َّ َِّ ِ ُ ٍ ِ ،

ُوأول من وضعه عمر ُ ُ ْثم نقل عنه إىل مجـ، َّ ِ ُّع املـسائل يف الـصحف والكـراريسُ ِ  يف اللغـة لـيس هـو ُفالتـدوين .)٧(»ِ

ُ تقييد العلم بل يشمل ُمطلق َ
ِّمجع ما قيد من املسائلِ  .يف ديوان واحد، يف الصحف والكراريس ونحوها، َُ

  يفَ حيــث إن التــدوينمــن،  الــسابقِّ اللغــوي املعنــىه عــنُمفهومــُفــال خيتلــف ، وأمــا يف اســتعامل املحــدثني

ِيقصد به مجع العلم يف ديوان أو كتاب ليحفظ من الضياع والتبديل والنسيانم كان ِاستعامهل ٍِ َّ ُ ُ ٍُ ِ ُ. 

                                         
، ) لـيس لـه يشء يـويص بـهنترك الوصية مل: باب(، ومسلم يف الوصية، )١١٤: (، رقم)كتابة العلم: باب(أخرجه البخاري يف كتاب العلم، )   ١(

 ).١٦٣٧: (رقم

 .١٠٢:تقييد العلم، للخطيب البغدادي، ص)    ٢(

 .٢/١١٧٦، ١/٣٣٢: الرب جامع بيان العلم وفضله، البن عبد)   ٣(

 .٢/٣١٧: ، مقاييس اللغة، البن فارس)دون(مادة : ينظر)   ٤(

 .١/٢٣٣: أنوار التنزيل وأرسار التأويل، للبيضاوي: ينظر)   ٥(

ُ، وشـمس العلـوم ودواء كـالم العـرب مـن الكلـوم، لنـشوان٣٥/٣٥: يف تاج العروس، للزبيـدي) دون(مادة : ينظر)   ٦( :  سـعيد احلمـرييبـن َ

٤/٢٢٠٣. 

 .٣٠٩:الكليات، أليب البقاء الكفوي، ص)   ٧(



ا يا :ت ا٣٣  ا  

ِّويدل عىل ذلك قول اإلمام املحدث  ِ ُ ِّالعزيز الدراوردي عبدُّ َْ َ ُأول من دون العلـم وكتبـه ابـن «: )ه١٨٦ت (َّ َ َّ ََّ َ َ ُ

ِوقول اإلمام مالك. )١(»ٍشهاب ِ ٍأول من دون العلم ابن شهاب«: )ه١٧٩ت (ٍ أنسبن ُ ُ َّ ََّ َ ُ«)٢(. 

َّاعلم علمني اهللا وإي«: )ه٨٥٢ت (وقال احلافظ ابن حجر َّاك أن آثـار النبـي َّ ، ِ مل تكـن يف عـرص أصـحابه^َ

ِوكبــار تــبعهم مدونــة يف اجلوامــع ِ ًِ َ ََّ ًوال مرتبــة، َ َ َّ ُثــم حــدث يف أواخــر عــرص التــابعني تــدوين اآلثــار.... ُ ِ ُوتبويــب ، َ

ُفابن حجـر رصح أن التـدوين يكـون يف اجلوامـع. )٣(»األخبار ي ممـا يعنـ،  يف أواخـر عـرص التـابعنيَثَوأنـه حـد، َّ

ِاختالف معنى التدوين عن معنى الكتابة  وعـرص ^َوهو ما قـد حـصل يف عـرص النبـي ،  التقييدُ الذي هو مطلقَ

ِحيــث تــم تقييــد كثــري مــن األحاديــث عــىل مــا تيــرس لــدهيم مــن أدوات الكتابــة ، الــصحابة رضــوان اهللا علــيهم ِ
َ

ٍ َّ

 .ونحوها، واجلريد، والعظام، كاحلجارة

ٍأول من دون احلديث ابن شهاب الزهـري عـىل رأس املئـة «: ًاحلافظ ابن حجر أيضاُ هذا املعنى قول ُدِّويؤك ُ َّ ََّ ُ

َبأمر عمر ُثم كثر التدوين، العزيز عبد بن ِ َّ َ ُثم التصنيف، ُ وأمـا «: )ه٩١١ت (ومثلـه قـول احلـافظ الـسيوطي. )٤(»َّ

 .)٥(»ِ بأمرهالعزيز دعب بن َ عمرِ يف خالفةِ املئةِ عىل رأسَه وقعَّ فإنِ احلديثِ تدوينُابتداء

َّومما يشري إىل معنى التدوين ِوأن املقصود به هو مجع األحاديث يف كتاب أو نحـوه، ُ ٍ ِ
ُ  بـن ِمـا جـاء عـن حممـد، َّ

ُأمرنا عمر«: أنه قال) ه١٢٤ت(ٍ شهاب الزهري بن ِمسلم َ ًالعزيز بجمـع الـسنَن فكتبناهـا دفـرتا دفـرتا عبد بن َ ً ِ ُّ ،

ٍفبعث إىل كل أرض له عل ِّ ًيها سلطان دفرتاُ َفـسمى عملـه مجـع. )٦(»ٌ وهـذا هـو معنـى التـدوين ،  يف الـدفاترِ الـسننَ

 .الذي سبق بيانه

ِفظهر من خالل ما سبق الفرق بني الكتابة ُ ِ هي مطلـق تقييـدُفالكتابة؛  والتصنيفِ والتدوينِ وقـد ،  احلـديثُ

ِهـو مجـع األحاديـث يف : ُوالتـدوين. يهم صحابته الكرام رضوان اهللا علِوعرص، ^ ِّ النبيِ ذلك منذ عرصَحصل
ُ

ُوأول من قام بذلك هو حممـد، ٍكتاب أو ديوان ُ َبـأمر اخلليفـة العـادل عمـر، ُّ شـهاب الزهـريبـن ِ مـسلمبـن َّ
ِ ِ  بـن ِ

ــىل موضــوعات األحاديــث. العزيــز عبــد ــه ع ــز املــدون وتبويب ــا التــصنيف فهــو متيي ِوأم
ُ َّ ــول ، ُ ــه اإلشــارة بق وإلي

  راشـدبـن ُومعمـر... بالبـرصة) ه١٦٠ت( ُ صـبيحبـن ُالربيـع: َّصنَّف وبوب فـيام أعلـمأول من «: رمزيالرامه

                                         
 .١/٣٢٠: الرب ه، البن عبدجامع بيان العلم وفضل)   ١(

 .١/٣٣١: الرب جامع بيان العلم وفضله، البن عبد)   ٢(

 .١/٦: فتح الباري رشح صحيح البخاري، البن حجر)   ٣(

 . ٣/٤١: فتح املغيث برشح ألفية احلديث، للسخاوي: ، وينظر١/٢٠٨: فتح الباري رشح صحيح البخاري، للحافظ ابن حجر)   ٤(

 .١/٩٤:  يف رشح تقريب النواوي، للسيوطيتدريب الراوي)    ٥(

 .١/٣٣١: الرب جامع بيان العلم وفضله، البن عبد)   ٦(



ا يا :ت ا٣٤  ا  

ُ ومثلـه قـول .)١(»... بالكوفة)ه١٦١ت( ُّ الثوريُثم سفيان،  بمكة)ه١٥٠ت ( جريجُوابن،  باليمن)ه١٥٤ت(

وبعـد ، خٌوهذه املصنَّفات من الكتب حادثـة بعـد سـنة عـرشين ومائـة مـن التـاري«: )#٣٨٦ت( أيب طالب املكي

ِوفاة كل الصحابة وعلية التابعني ِ
َ ٍإن أول كتاب صنِّف يف اإلسالم كتاب ابن جريج يف اآلثار: يقال، ْ ُ ُ ُ َِّ ٍَ َّ«)٢(. 

ُ األمر نفسهُينطبقو  احلديثيـة ِ يف املـصنفاتً مـشتتةُتقييـدهاحيث كان يـتم ،  عىل علوم احلديث ومصطلحاتهُ

ِككتب السنن، األوىل ُ  يف ُتـدوينُها ومجعهـاثـم بـدأ ،  والتعـديلِ واجلـرحِلَلـِ والعِمـع واملـصنفات واجلواِ واملـسانيدُ

ِبعض الرسائل  ِلَلـِوالع، ورسـالة أيب داود ألهـل مكـة، لإلمـام الـشافعي، كالرسـالة،  الكتـبِوبعض مقـدمات، ِ

البـن ،  املجـروحنيِ كتـاب معرفـةِومقدمـة، البـن أيب حـاتم،  اجلرح والتعديلِ كتابِومقدمة، للرتمذي، الصغري

ًمـصنَّفا خاصـافأفرد لعلوم احلديث ومصطلحاته ، )ه٣٦٠ت( ُّزيُمْرُهَ الرامُإىل أن جاء اإلمام .ونحوها، حبان ً ،

ِمجع فيه أهم املصطلحات والعلوم احلديثية ِ
َّ َِ َّ وأيب ، مثـل مـصنفات احلـاكم، ُثـم توالـت بعـده املـصنفات احلديثيـة، َ

 . همُوغري، واخلطيب البغدادي، نعيم األصبهاين

الـسنة  ( عبـارةوبـني، )مصطلح احلديث قبـل التـصنيف ( عبارةًظهر جليا الفرق بني، وبعد هذا الذي تقدم

 املتـوىف سـنة ِّمهرمـزيا اإلمـام الرِإنـام بـدأ عـىل يـد احلـديث ِ يف مـصطلحَمـن حيـث إن التـصنيف؛ )قبل التـدوين

) ه١٢٥( شهاب الزهري املتوىف سـنة بن مسلم بن حممد ُيف اجلوامع والكتب فبدأهوأما تدوين السنة ، )ه٣٦٠(

 .رمحه اهللا تعاىل، )ه١٠١(العزيز املتوىف سنة  عبد بن  عمر اخلليفة العادلأمر منوذلك ب

ُومما ينبغي التنبه لـه أنـه يـدخل يف عبـارة  َّ مجيـع املراحـل الزمنيـة التـي سـبقت وفـاة اإلمـام ) قبـل التـصنيف(ُّ

َّكام تشمل كل املحدث، الرامهرمزي ًني الذين عارصوا اإلمام الرامهرمزي وإن تأخرت وفياهتم قلـيال عـن وفاتـهُ ُ ،

، )ه٣٦٥(وتــويف ســنة ، )ه٢٧٧(ولــد ســنة الــذي ، ُّ عــدي اجلرجــاينبــن اهللا عبــداحلــافظ أبــو أمحــد ومــن ذلــك 

 اإلمـام أبـو ومـثلهام، )٣٨٥( وتـويف سـنة) #٢٩٧( ولـد سـنة  الـذي شاهنيبن  عثامنبن  أمحدبن ُواحلافظ عمر

ُفهـؤالء وأمثـاهلم ممـن عـارص ، )#٣٨٥( وتـويف سـنة) #٣٠٦( ولـد سـنة  الـذي عمـر الـدارقطنيبن احلسن عيل

 . يدخلون مع املراحل الزمنية التي سبقت بداية التصنيف يف مصطلح احلديثاإلمام الرامهرمزي

                                         
 .٦١١:املحدث الفاصل بني الراوي والواعي، للرامهرمزي، ص)   ١(

 .١/٢٧٢: قوت القلوب يف معاملة املحبوب، أليب طالب املكي)   ٢(



 

  

  
ت اا درا  

 

 :  أربعة فصولوفيه

 

  : ا اول

  

مت اة ا.  

  
ما ا :  

   

ت ااع اأم.  

  

ا ا :  

  

  ت اا د.  

  
 اا ا :  

  

 ت اا   .  

  

 

 



 

 

 

 
ِبجميـع اجلوانـب ، قيقـةَّ الدِمن اإلحاطة، ٍ صحيحٍها بشكلِ احلديثية وفهمِ املصطلحاتِ دراسةِألجل، دُال ب ِ

ُالتي تتعلق ِوأهـل االصـطالح ، ِوالعـصور التـي نـشأت فيهـا، وكيفيـة نـشأهتا، وأسـباب نـشأهتا،  نشأهتاِ بظروفَّ

 .ِالذين إليهم املرجع يف فهمها وإدراك مراميها

ُكام تتطلب دراسة املصطلحات احلديثية معرفـة أنـواع املـصطلحات مـن حيـث طريقـة التعبـري َ ُِ ِ ِ
ومـن ،  عنهـاُ

ُحيث العموم واخلصوص ُوكثرة االستعامل وندرته، ُ ُومن حيث التعريـف وعدمـه، ُ باإلضـافة إىل رضورة متييـز ، ُ

ِوتطورها، ُّالدالالت عند تعددها ُّودرجة الشمول التي تدل عليها، ِواختالف صيغتها، ُّ ِ. 

ِوبعد تسلح الباحث هبذه املعرفة الشاملة لنشأة املصطلحات ِ ِ ِ ِ ِيصل إىل مرحلة تفـسري ، ودالالهتا، وأنواعها، ُّ ِ ُ

ِاملصطلحات احلديثية ٍمن خـالل اسـتقرائها ضـمن منهجيـة حمـددة، ِ ٍ َِّ َّ ٍوتـصنيفها يف جمموعـات متآلفـة، ِ ٍ ُثـم القيـام ، ِ

ِبتفسريها وفق أصول تفسري املصطلحات احلديثية ِ َ. 

 :  هي دراستها يف هذا البابينبغيفاملسائل التي ، وعىل هذا

 .نشأة املصطلحات احلديثية: ًوالأ

 .أنواع املصطلحات احلديثية: ًثانيا

 .داللة املصطلحات احلديثية: ًثالثا

 .منهج تفسري املصطلحات احلديثية: ًرابعا

 : ُوقد درست هذه املسائل يف الفصول اآلتية



 

 

 

  

 
ت اة ام  

 

 :  أربعة مباحثوفيه

 

  : ا اول

  

   ت اة اب مأ .  

  
 ما ا :  

  

ت اة ام .  

  

اا ح   :اا أ ا   .  

  

 



 

                            
  

،  املـصطلحات احلديثيـةِ أنـواعِ معرفـةَ فيهـا قبـلُها والنظـرُدراسـت ِ عـىل الباحـث التي ينبغيِ املسائلِّمن أهم

 ُوالنقـاد، هـاُوكيفيت،  النـشأةُمن حيـث أسـباب، ِ املصطلحات هذهِ عىل نشأةُالوقوف: وطرق تفسريها، ودالالهتا

 . تلك املصطلحاتالذين نشأت عىل أيدهيم

 :  يف هذا الفصل هيُدراستهافاملسائل التي ينبغي 

 . نشأة املصطلحات احلديثيةُابأسب: ًأوال

 . نشأة املصطلحات احلديثيةُكيفية: ًثانيا

 .ُأهل االصطالح يف علوم احلديث: ًثالثا

 : عن هذه املسائل يف املباحث اآلتيةُقد حتدثت و

 

 

 

 

 

 

  ا اول

ت اة ام  

 



مة ات ا : اولا/ ب اولا  ٣٩  

  أب مة ات ا: ا اول

َمل تنشأ العلوم اإلسالمية ومصطلحاهتا إال وليدة احل ُ ُ ِّاجات املعرفية التـي أطلـت عـىل العـامل اإلسـالمي عـرب ُ
ِ ِ

ِعصوره املختلفة ِوتتمثل هذه احلاجات املعرفيـة يف الوصـول إىل احلقيقيـة العلميـة. ِ ، مـن خـالل أفـضل الطـرق، ُ

ُوأقرب السبل ِومن أهم العلوم اإلسالمية التي كانت بمثابة األصـل الـذي ترجـع إليـه مجيـع العلـوم األخـرى. ُّ ُِ ُ
ِ ِ، 

 .ُعلم مصطلح احلديث النبوي

 : ويف البحث عن أسباب نشأة هذا العلم ال بد من التمييز بني مسألتني

 .أسباب نشأة علم مصطلح احلديث: األوىل

 . اجلزئية يف علم مصطلح احلديثاملصطلحاتأسباب نشأة : الثانية

 :  عن هاتني املسألتني يف املطلبني اآلتينيُوقد حتدثت

  : ب مة   اأ: ا اول

 بعـد عـرص النبـي ُتوضـحت معـامل نـشوئها التـي ِ اإلسـالميةِ مـن العلـومٌ هـو واحـدِّ احلديث النبويَإن علم

 رضـوان اهللا علـيهم كـان مـع القـرآن ِ الـصحابةَوذلك ألن تفاعـل؛ وعرص صحابته رضوان اهللا عليهم^  حممد

 الالحقـة ِ التـي ظهـرت يف األجيـالِ العلـومِ إىل جممـوعٍحاجـةيف ونوا ومل يك،  مبارشٍالكريم والسنة النبوية بشكل

 .همِلعرص

 لغــاهتم وثقافــاهتم ِدُّوتعــد،  الــداخلني فيــهِ أجنــاسِعّوتنــو،  األرضِ يف أصــقاعِ اإلســالمِولكــن مــع انتــشار

 مـع كـل هـذه ُتتعامـلو،  التي تواكـب هـذا االنتـشارِ اإلسالميةِ من العلومٍ عددُ ظهورِمَّكان من املحت، همِوأهوائ

 . اإلسالميِ عىل املجتمعِاملظاهر االجتامعية الطارئة

ِ  املختلفـة التـي أطلـت عـىل العـاملِ إىل احلاجـاتِّ اإلسالمية يف املجتمع اإلسالميِ العلومِ ظهورُويمكن عزو

، ليم إىل النقــل الــسُحــاجتهم: ومــن أهــم هــذه احلاجــات،  رضــوان اهللا علــيهمِاإلســالمي بعــد عــرص الــصحابة

 . إىل الفهم السليمُحاجتهمو

،  إىل آخـرٍ مـن راوِ اخلـربَوذلك ألن نقـل؛  احلديث النبويِ علمِأدت إىل ظهور فِ السليمِقل إىل النَُّأما احلاجة

الزيـادة و مـن دخـول اخلطـأ والـوهم ُخمـاوف،  البـرشيِ الناقلِبسبب طبيعة، د أن تعرتيهُال ب،  إىل غريهٍومن جيل

 إىل َلتـصل، هاِها مـن سـقيمَ صـحيحُزِّويميـ، َ املنقولـةَ األخبـارُ يـضبطٍ مـنهجِد مـن ظهـورُ بـ فكـان ال...والـنقص

ُدون أن يشوهبا اخلطأ البرشي املتعمد، ًةَّ نقيً صافيةِ الالحقةِاألجيال  ِ علـممن خـالل َقَّوهذا ما حتق. َّ املتعمدُ وغريَّ

 . مصطلح احلديثِأو علم، احلديث النبوي



مة ات ا : اولا/ ب اولا  ٤٠  

 َ املنقولـةَ يف ذلـك أن النـصوصُوالـسبب؛  الفقـهِ أصـولِ علمِ إىل ظهورْأدت فِ السليمِ الفهم إىلُوأما احلاجة

َحتى وإن نقلت بشكل سليم حافظ، َ إىل آخرٍمن جيل ٍ ْ العقول البـرشية التـي مل َّإال أن ،  والتبديل عليها من التغيريُ

ال بـد أن كـام ،  املنقـولِ يف فهـم اخلـربَ أن ختتلـفدُال بـ؛  األوىلِ التـرشيعَ أحـداثْومل تعـارص،  الوحيَتعاين نزول

ِوفـق قواعـد؛  للفهـم الـسليمً دقيقـةَ ضـوابطُ يـضعٍ إىل علـمُومن هنا ظهـرت احلاجـة؛ ا يف تفسريهُ اجتاهاهتَتتعدد
َ 

ِفق حكم الترشيع اإلسالمي املستنبطةَوو، اللغة العربية ِِ  ُفكـان علـم، ^ نبيـه الكـريم ِ مـن القـرآن الكـريم وسـنةَ

 . الفقهِصولأ

 اللغـة ِ أدت إىل ظهـور علـمِ الـسليمِ إىل التواصـلَ أن احلاجـةُإذ نالحـظ،  اإلسـالميةِ العلـومِةَّوهكذا يف بقيـ

 ِ الـسليمِ إىل االعتقـادُواحلاجـة، ِّ اإلسـالميِ علم الفقهِ السليم أدت إىل ظهورِ السلوكِ إىل معرفةُواحلاجة، العربية

 .ًوهلم جرا... المية علم العقيدة اإلسِأدت إىل ظهور

ِّوالذي هيمنا من كل  العلـوم َألن أصـل؛  السليمِ إىل النقلِ احلديث كانت وليدة احلاجةِ علومَأن نشأة،  ذلكُّ

ُ كلها إنام هو اخلربِاإلسالمية  .^ اهللا وسنة نبيه ِ بكتابُ املتمثلُ املنقولِّ

ُويلحظ املتأمل يف نشأة علم مصطلح احلديث أن هناك عالقة بـني ِ عـدم تـدوين الـسنة النبويـة وبـني ظهـور ُ ِ

ًها تدوينا شامال يف زمن النبـي لو تم تدوينَُ النبويةَألن السنةوذلك ؛ هذا العلم وحتـت رعايتـه ملـا احتاجـت ، ^ ً

 ُن الـسنةَّ يعلمهـا اهللا مل تـدوٍ ولكـن حلكمـة. من سقيمهاِ األخبارَ هلا صحيحَ مصطلح احلديث ليميزِ إىل علمُاألمة

وينفـي عنهـا غوائـل اخلطـأ ،  األخبـارُ يـضبطٍّ علمـيٍ إىل مـنهجً ماسـةُفكانـت احلاجـة، ^ النبـي ِ يف عهـدُةالنبوي

 .والكذب والنسيان

ما ا :ا    ت اة اب مأ :  

ِومن املعلوم أن علم مصطلح احلديث ِ عىل مجلة من القواعـد الكليـة وٌ قائمَ اجلزئيـة التـي يتحقـق  ِالـضوابطٍ

 ٍ مـشرتكةٍ ال بد من وجود لغـة أو الضوابطِوللتعبري عن تلك القواعد.  املقبول من املردودِ اخلربُمن خالهلا معرفة

ُ املـشرتكة تتمثـل يف وهذه اللغة،  احلديث وطلبتهُها أهلُيفهم املـصطلحات احلديثيـة التـي نـشأت بـذورها األوىل ُ

ً التـابعني تزامنـا مـع زيـادة احلاجـة ِوتوضحت معاملها يف عـرص، ^ وي يف عرص النبي النبِ احلديثِ نقلِمع بداية

 .إىل نقد اخلرب املنقول

ٍويمكن ألي متأمـل يف املـصطلحات اجلزئيـة يف علـوم احلـديث أن يلحـظ أن وراء نـشأة كـل مـصطلح مـن  ِّ ٍ ِّ ِّ ُ ُ

 .ٌاملصطلحات حاجة نقدية أدت إىل ظهوره واستعامله

ُاجة إىل توصيف احلديث الذي تستنكر روايتهدفعت احل: ًفمثال ُ
ِلكونه غري معروف بني نقلـة احلـديث؛ ِ ٍَ َ إىل ، َ

 . للداللة عىل هذا الوصف؛ )ُاملنكر(وضع مصطلح 



مة ات ا : اولا/ ب اولا  ٤١  

ودفعـت احلاجـة إىل توصـيف احلـديث الـذي كثـر رواتـه وتعـدد نـاقلوه حتـى اسـتفاض وانتـرش إىل وضــع 

 ).املتواتر(أو ، )املشهور(مصطلح 

َاجة إىل وصف احلديث الذي سلم من العلل وأنواع اخلللودفعت احل
ِ ُواطمأن النقاد إىل صـحة نـسبته إىل ، ِ

 ).الصحيح(ُمصدره الذي نسب إليه إىل وضع مصطلح 

ويومهــون غــري احلقيقــة يف ، ودفعــت احلاجــة إىل وصــف عمــل الــرواة الــذين خيفــون بعــض مظــاهر الــسند

 ).التدليس(إىل وضع مصطلح ، الرواية

ُحيـث إن لكـل مـصطلح حكايـة تنبـئ عـن ، ذا املنوال يمكن النظر إىل مجيـع املـصطلحات احلديثيـةوعىل ه ُ ٌ ٍ ِّ

ٍحاجة نقدية دفعت إىل ظهوره ونشوئه ٍ
َّ. 

 :  بثالثة أسباب املصطلحات احلديثيةِويمكن تلخيص أسباب نشأة

ُ بــني نقــاد احلــديث تعــرب عــن ٍ مــشرتكةٍاحلاجـة إىل وجــود لغــة: األول ِّ ُ وضــوابطه ، ِملــصطلح الكليــة اقواعــدِ

ُوتكون وسيلة من وسائل التواصل العلمي فيام يتعلق بعلوم احلديث، اجلزئية َّ ً . 

َ تـؤدي الغـرض املـراد ٍدةَّ حمدٍمصطلحاتيف ، اجلزئيةالضوابط و، ِ الكليةِ القواعدِاختصارُاحلاجة إىل : الثاين

 .ِدون احلاجة إىل رسد مجيع القاعدة أو الضابط، منها

؛  هلـذه املـصطلحاتِّ املـستمرِّ العمـيلِ من خـالل االسـتعاملِ احلديثيةِ القواعدِ فهمِتسهيلُاحلاجة إىل : الثالث

 .املقصودة ِ املفاهيمِبعضلتعبري عن يف ا ً واضحةً داللةَ تكتسبحتى

 

 



مة ات ا : اولا/ ب اولا  ٤٢  

ما ا :ت اة ام   

، ُق بالروايـة أو بمـداخل اخللـل الـذي يمكـن أن يتـرسب إليهـا تتعلـٌ ظـاهرةَ أو املحدثَ الناقدُعندما تواجه

َمن املفاهيم التي يمكن أن يواجه هب ٌ مفهوم الناقد إىل ذهنُيتبادر ُ   .َذلك اخللل أو َ هذه الظاهرةاُِ

ٍ الناقد مع هذه الظاهرة بشكل ال شعوريد يترصفِويف هذه احلالة ق ِ َّطبقا للمفهـوم الـذي اسـتقر؛ ُ  يف ذهنـه ً

ِلفظـا خاصـا مـن ألفـاظ اللغـة عليـه َِقطلُيوقد  . معنيٍون أن يسميه باسممن د ً ِمـستعمال إيـاه مـن دون إيـضاح ، ًّ ً ِ

ِاعتامدا عـىل سـالمة الـسليقة اللغويـة عنـد اآلخـرين، ِاملقصود منه ِ ِ
َّ ُوعنـدما ينتـرش هـذا اللفـظ املـستعمل يـصبح . ً ُ ُ ُ

 .أو الضابط احلديثيوسيلة للتخاطب العلمي يف الداللة عىل تلك القاعدة 

ٍفاملصطلح احلديثي إنام ينشأ من خالل استعامل أحد النقاد لرمز أو كلمة أو عدة كلامت للداللة عىل مفهوم  ِ ٍ ِ ِ ٍ ِ ٍِ ِ ِ

ٍمعني ِثم بسبب انتقال هذا املصطلح إىل تالمذة ذلك الناقد وانتشاره فيام بينهم، َّ ِ ِ َّيصبح املصطلح مستقر املعنـى، ِ ُ ُ ُ ،

ُوهذا التالزم تقوى درجتـه إىل احلالـة التـي يـتالزم فيهـا ؛ ِحلصول التالزم واالرتباط املتكرر بينهام؛ َثابت املفهوم ُُ

ِحضور أحدمها يف الذهن عند ختيل اآلخر ُّ ِ . 

ِوينطبـق األمـر نفــسه عـىل بقيــة املـصطلحات احلديثيــة
ُ ًحيـث إن كـل ناقــد أو حمـدث يــضع مـصطلحا مــن ؛ ُ َُّ

ٍ ٍ َّ

ِثم ينترش هذا املصطلح بـسبب شـهرة هـذا العـامل،  مصنفاته أو بني تالمذتهويستعمله يف، املصطلحات
ومكانتـه ، ُ

ِمما جيعل هذه املصطلحات بعد برهـة مـن الـزمن لغـة التواصـل الوحيـدة بـني طـالب ؛ ِالعلمية بني طلبة احلديث ٍ َِ ُ

 .احلديث

ِويف هذه احلالة يستطيع الباحث أن يميز بني املـصطلحات العامـة التـي ِ ِ
ُ ُ تنتـرش ويـستعملها عامـة املحـدثنيُُ ُ ،

ِوبني املصطلحات اخلاصة التي يقترص استعامهلا عىل الناقد وبعض طلبته املحيطـني بـه
ُ َكـام يـستطيع التمييـز بـني ، َّ ُ

ُاملـصطلحات التــي يكثــر اســتعامهلا وبــني املــصطلحات التـي ينــدر اســتعامهلا يف لغــة التواصــل العلميــة يف علــوم ، ُ

 .احلديث

 ٌهـي طريقـة، ً أو خاصـةً كانـت عامـةً نـشأة املـصطلحات احلديثيـة سـواءَ طريقـةَّإن: مكـن القـولُيومن هنا 

ً واستعمل استعامال عاماُغري أنه إن اشتهر ذلك املصطلح، واحدة ً ًصطلحا عامـاُ مـُكان ذلك املصطلح، ُ وأمـا إن ، ً

 . أو الناقدًاصا بذلك العاملً مصطلحا خُكان املصطلح، ِ ضمن دائرة الناقدهُوبقي استعامل، مل يشتهر

ومن ذلـك مـا جـاء عـن أيب ؛  احلديثيةِ املصطلحاتِإىل هذه الكيفية يف نشأةِنقاد احلديث  من ٌ عددَوقد أشار

ُفـاجلنس األول «: ِ يف أثنـاء حديثـه عـن روايـة األقـرانحيث قـال، )َّاملدبج(اهللا احلاكم يف بيان نشأة مصطلح  عبد َّ ُ



مة ات ا : اولا/ ب اولا  ٤٣  

ُمنه الذي سامه بعض م ُشاخينا املدبجَّ َّ
ِ ِوهو أن يـروي قـرين عـن قرينـه، ِ

فالـذي . )١(»ُثـم يـروي ذلـك القـرين عنـه، ٌ

ُوضع مصطلح املدبج هو بعضُيفهم من كالم احلاكم رمحه اهللا أن الذي   احلـافظ العراقـي أن َوقـد ذكـر،  مشاخيهَّ

ُّرقطنيَّ عمـر الـدابـن ُّاملقصود بذلك هو اإلمـام أبـو احلـسن عـيل  احلـافظ العراقـي ويف ذلـك يقـول ).ه٣٨٥ت (َُ

 : )ه٨٠٦ت(

ِّإن احلـاكم نقــل هـذه التــسمية عـن بعــض شـيوخه مــن غـري أن يــسم« َِ َ ُفإنــه أحــد ؛ ّواملـراد بــه الـدارقطني، يهََّ

َّوهو أول من سامه بذلك فيام أعلم، شيوخه ُ َّ فيه كتابا حافال سامه َفوصنَّ، َّ ً ٍجملـديف ) جَّاملـدب(ً ٌ بـه نـسخة يوعنـد، َّ

 .)٢(»ٌصحيحة

 واملحــدثون عــىل ُ والــرواةُ العلـامءَثــم درج، قطنيرهــو اإلمـام الــدا) جَّباملــد(فـأول مــن اســتعمل مـصطلح 

ًوأصــبح مــصطلحا مــن املــصطلحات العامــة يف علــوم احلــديث ،  هــذا املــصطلح يف مــدوناهتم وكتــبهمِاســتعامل

 .النبوي

َواستعمل، )َّاملعلق(مصطلح ، ًومن ذلك أيضا ٌ إسـناده واحـد أُديث الذي حـذف مـن مبتـد للداللة عىل احلُ

َ يف بيان أول من استعمله الصالحُاحلافظ ابن قال، )٣(أو أكثر
وقـال ، )٤(»َّسامه به اإلمام أبـو احلـسن الـدارقطني«: ِ

 ِ األوحـدِ احلـافظِد ذلـك يف عبـارةِجـُ مـا وُفـأول، َّوع بالتعليقفأما تسمية هذا النَّ«: )ه٨٥٢ت(احلافظ ابن حجر 

ُ الدارقطنيَ عمربن ِّسن عيلأيب احل َوتبعه عليه م؛ َّ َ  .)٥(»ن بعدهِ

 َعملهفـأول مـن اسـت، للداللة عىل الصحيحني والسنن األربعة) الكتب الستة (ُمصطلح: ًومن األمثلة أيضا

َ طاهر املقديس املعـروف بـابن القيـرساينبن ُ حممدُاحلافظ رشوط األئمـة (ًحيـث ألـف كتابـا سـامه ، )ه٥٠٧ت ( َ

َأول من ضم ابـن«: )ه٨٨٥ت( برهان الدين البقاعي ُّويدل عىل ذلك قول). الستة أي إىل الكتـب [ ماجـه إليهـا َّ

َّفلـم يقلـد يف ذلـك، ُّ طـاهر املقـديسُابن] اخلمسة َُ ُفلـام ضـمه الـشيخ، ْ َّ تابعـه ) الكـامل(الغنـي إليهـا يف كتابـه  عبـد َّ

 .)٦(»الناس

                                         
 .٢١٥:معرفة علوم احلديث، للحاكم، ص)   ١(

 .٣٣٤:لتقييد واإليضاح رشح مقدمة ابن الصالح، للحافظ العراقي، صا)    ٢(

 .٩٢:معرفة أنواع علم احلديث، البن الصالح، ص)   ٣(

 .٧٦:صيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلط ومحايته من اإلسقاط والسقط، البن الصالح، ص)   ٤(

 .٢/٧: تغليق التعليق، للحافظ ابن حجر)    ٥(

 .١/٢٧١: ية بام يف رشح األلفية، لربهان الدين البقاعيالنكت الوف)    ٦(



مة ات ا : اولا/ ب اولا  ٤٤  

َّال يكون عمن استعمله أول مرةٌويف هذا إشارة إىل أن انتشار املصطلح قد  َ بل قد يشتهر وينترش بعـد ذلـك ، َّ

] َّيعنـي اإلمـام النـووي [)١(ُمل يـدخل املـصنِّف«: )ه٩١١ت(اإلمـام الـسيوطي ومما يؤكـد ذلـك قـول ، بزمن بعيد

ِسنن ابن ماجه يف األصول َ ِوقد اشتهر يف عرص املصنِّف وبعده جعـل األصـول سـتة بإدخالـه فيهـا، ُ ً َّ َ ُِ ُ ُوأول : قيـل، ْ َّ

ُمن ضمه إليها ابن طاهر املقديس فتابعه أصحاب األطراف والرجال والناس ُ ُِ ِ
ُّ َّ«)٢(. 

 ويف بيـان العـرص الـذي نـشأ فيـه هـذا املـصطلح يقـول اإلمـام الـذهبي، )املفيـد( مـصطلح ً أيـضاومن ذلك

ــو نعــيم «: ) يعقــوب املعــروف باملفيــدبــن  حممــدبــن  أمحــدبــن أيب بكــر حممــد( يف ترمجــة )ه٧٤٨ت( ٍوصــفه أب َُ

َاألصبهاين باحلفظ وارحتل إليه ِ
ُحدثني حممد: ُوقال اخلطيب، ُّ :  هـارون سـامينبن موسى: اهللا عنه أنه قال عبد بن َّ

ًفهذه العبارة أول ما استعملت لقبا يف هذا الوقت قبل الثالثامئة: ُقلت. املفيد ْ ُُ«)٣(. 

ُ إنام يطلقه َصطلحُّفام سبق يدل عىل أن امل  ُويأخـذه عنـه الـرواة والتالميـذ وأصـحاب، ٌ أو ناقدٌ أو حمدثٌعاملُ

 .هم فيشتهر وينترشُ وغريِالدواوين واملصنفات

هـا ُبـل اسـتمر نـشوؤها وظهور،  دفعة واحـدة يف عـرص واحـد مل تنشأاملصطلحات احلديثيةومن املعلوم أن 

دية التـي كانـت تواجـه الروايـة يف عىل حسب احلاجات النق، ^ًبدءا من عرص النبي ، عرب عدة عصور متالحقة

 .كل عرص من العصور

ثـم الـذين ، ثـم الـذين يلـوهنم، ُخـري النـاس قـرين«: قـال^ َّ مـسعود أن النبـي بن اهللا عبدولعل يف حديث 

ُثم جييء من بعدهم قوم تسبق شهادهتم أيامهنم، يلوهنم ُ ٌُ َ ُ ِ ُوأيامهنم شهادهتم، ِ َُ َ َّ اخلطـاب أن بن ويف حديث عمر. )٤(»ُ

لعـل يف :  ـ أقول)٥(»...ُثم يفشو الكذب، ثم الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم، ُأوصيكم بأصحايب«: قال^ النبي 

ْهذين احلديثني إشارة إىل تفاوت احلاجات النقدية التي واجهـت الروايـات بـد إىل عـرص ^  مـن عـرص النبـي ًءاَ

ًمــرورا بعــرص الــصحابة ، ن الرابــع اهلجــرينياالكــتامل النقــدي للــسنة النبويــة يف القــرن الثالــث ومنتــصف القــر

 .والتابعني وأتباعهم

                                         
 .التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير يف أصول احلديث، لإلمام النووي: يقصد كتاب)    ١(

 .١/١٠٢:  الراوي يف رشح تقريب النواوي، لإلمام السيوطيتدريب)    ٢(

 .٣/١٢٥: تذكرة احلفاظ، للحافظ الذهبي)    ٣(

ُما حيذر من زهرة الدنيا والتنـافس فيهـا: باب( أخرجه البخاري يف الرقاق، )  ٤( َ فـضل : بـاب(، ومـسلم يف فـضائل الـصحابة، )٦٤٢٩: (، رقـم)ُ

 ).٢٥٣٣: (، رقم)الصحابة، ثم الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم

هـذا حـديث حـسن صـحيح غريـب مـن هـذا «:  وقـال،)٢١٦٥: (، رقـم)ما جـاء يف لـزوم اجلامعـة: باب(أخرجه الرتمذي يف أبواب الفتن، )  ٥(

 ).٢٣٦٣: (، رقم)كراهية الشهادة ملن مل يستشهد: باب(، وابن ماجه يف األحكام، »الوجه



مة ات ا : اولا/ ب اولا  ٤٥  

ــة(و، االنقطــاع(فمــصطلحات  ــشأ يف عــرص النبــي ) والتــدليس(، )اإلرســال(و، )اجلهال  ^ونحوهــا مل تن

َألنه مل يكن هنـاك إسـناد حيتمـل أن يوصـف بأحـد هـذه األوصـاف أو ؛ ِوعرص كبار الصحابة رضوان اهللا عليهم ُ ٌُ ُ َّ

 .اتهذه املصطلح

ِّلكن ملا وقعت الفتنة الكربى يف أواخر زمن مقتـل الـصحايب اجلليـل عـثامن ِ وبـدأ ،  عفـان ريض اهللا عنـهبـن ِ

ِاخللل يتسلل إىل بعض الروايات ُ َّ ُوبدأت تظهر معها املصطلحات التـي تتناسـب مـع ، ُظهرت املطالبة باألسانيد، ُ ُ ُ

ُاحلاجات النقدية التي كانت تواجه تلك األسانيد َّ
ِ رت الوسـائط ُكلام كث«: )ه٨٥٢ت(كام قال احلافظ ابن حجر  ؛ِ

ُّكثرت مظان التجويز؛  السندَوطال ُ ْوكلام قلت، َ ّ ْقلت؛ َّ ّ َ«)١(. 

ُوهكـذا ظلـت املـصطلحات احلديثيـة تتـواىل يف الظهـور والنـشوء ُإىل أن تـم اكـتامل مـا يتعلـق منهـا بقبــول ، ُ َّ ُ َّ

ِاألحاديث وردها مع اكتامل تدوين السنة  ِبل إن السنة النبوية مل يكتمل تدوينُها إال مع اكـتامل نقـدها مـن ؛ النبويةِّ َ

ِخالل معرفة خمارج الروايات  .ِومعرفة مراتب الرواة يف سالمل اجلرح والتعديل، ِ

َوهذا يعني فيام يعنيه أن عمل النقاد بعـد تـدوين الـسنة إنـام يقتـرص عـىل اسـتقراء منـاهج النقـد التـي نقلـت  َُ ِ ُ

ِألهنا هي املناهج الوحيدة القادرة عىل الوصـول إىل أحـوال الـرواة وواقـع ؛ ن خالهلا يف مرحلتها الشفهيةُالسنة م ِ ُ ُ ُ

 .الروايات

                                         
َنزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، للحافظ ابن حجر، ص)   ١( ِ:١١٦. 



مة ات ا : اولا/ ب اولا  ٤٦  

ا ح: اا أا     

ِالنقـاد الـذين أنـشؤوا قواعـد علـم احلـديث ومـصطلحاته مـن : ويقصد بأهل االصطالح يف علوم احلديث َ ُ

 وأولئـك«: )ه٨٨٥ت (برهان الـدين البقـاعيويف اإلشارة إىل هذا املعنى يقول . ِ ذلك عن غريهمدون أن ينقلوا

ِ يندر أن ينقلوا االصطالح عن غريهم] الشيخنييعني[ َ ُ  .)١(»ُفإهنم أهل االصطالح؛ ُ

 : ويمكن للناظر يف واقع عمل املحدثني بعد التصنيف أن يلحظ أمرين

 :  لفهم قواعد علم احلديث ومصطلحاتهقبل التصنيف املحدثني استقراؤهم لعمل: األول

ٌويدل عىل ذلك نصوص كثرية  : ومنها، ُّ

 َإال أن أكثـر اسـتعامهلم هـذا العبـارة هـو «: )املرسـل( يف بيان معنـى )ه٤٦٣ت (قال اخلطيب البغدادي َّ

ِّفيام أسند عن النبي  َ ِ  .)٢(» خاصة^ُ

  َوقد أمعنت النظر« :)احلسن(يف بيان معنى ) ه٦٤٣ت(ُوقال ابن الصالح ًجامعـا ، َ يف ذلـك والبحـثُ

ِمالحظا مواق،  كالمهمِبني أطراف َفتنقح،  استعامهلمَعً َ يل واتضحّ  .)٣(»... قسامنَ احلسنَ أن احلديثّ

  ِثم نحـن نفتقـر إىل حتريـر عبـارات التعـديل واجلـرح«: )ه٧٤٨ت(وقال الذهبي ومـا بـني ذلـك مـن ، ُ

َالعبــارات املتجاذبــة ِأن نعلــم باالســتقراء التــام عــرف ذلــك اإلمــام اجلهبــذ، مــن ذلــكُّثــم أهــم ، َ ْ ِ ِ َ ْ ، َواصــطالحه، ُِّ

 .)٤(»َومقاصده بعباراته الكثرية

 ٍفظاهرها أهنم ما تعرضوا له بجـرح وال تعـديل) سكتوا عنه(ُأما قول البخاري «: ًوقال الذهبي أيضا ٍ َّ ُ ،

َوعلمنا مقصده باالستقراء ِ
ْ
ِ  .)٥(»أهنا بمعنى تركوه، َ

 ٍّنازع بعضهم يف تعريف الصحيح واحلسن والضعيف بحـد أو رسـم«: )ه٧٩٤ت(قال الزركيش و ِ ُ ...

ِفالتحديد مقتنَص من استقراء كالمهم يف ذلك، ًوأيا ما كان ِ
ٌ َ  .)٦(»فال معنى إلنكاره؛ ُ

 

 

                                         
 .١/٤٠٠: النكت الوفية بام يف رشح األلفية، لربهان الدين البقاعي)   ١(

 .٢١:لكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، صا)   ٢(

 .١٠٠:معرفة أنواع علم احلديث، البن الصالح، ص)   ٣(

 .٨٢:املوقظة يف علم مصطلح احلديث، للذهبي، ص)   ٤(

 .٨٣:املوقظة يف علم مصطلح احلديث، للذهبي، ص)   ٥(

 .١/١٠١: النكت عىل مقدمة ابن الصالح، للزركيش)   ٦(



مة ات ا : اولا/ ب اولا  ٤٧  

  ِّيف التعقيب عىل من مل يميز بـني ) ه٨٥٢ت(ُوقال احلافظ ابن حجر َّثـم ومـن «: )املنقطـع(و) َاملرسـل(ُ َ

ٍأطلق غري واحد ممن مل 
ُ َيالحظ مواقعَ َ من املحدثني أهنم ال يغايرون بني املرسٍ استعامهلم عىل كثريُ  .)١(»عِواملنقطل ُّ

 َوالذي يظهـر يل باالسـتقراء مـن كـالم أئمـة احلـديث وتـرصفهم أن املـسند مـا «: ًوقال ابن حجر أيضا ِ ِ ِ
ُّ ِ ِ

َّأضافه من سمع النبي  ََ
ِ  .)٢(»ُهره االتصالٍ إليه بسند ظا^َ

  َلكن من كان فاحش «: )ه٨٨٥ت(ُوقال برهان الدين البقاعي ٌالغلـط اليـصفه املحـدثون بأنـه عـدلْ ُ ُّ َ ِ ،

ُهذا هو املوجود يف استعامهلم كام مىض   .)٣(»ُحتقيقهَ

  ِلكن يعلم من استقراء كالمـه أ«: عند اإلمام أمحد) املنكر(ًوقال البقاعي أيضا يف أثناء حديثه عن
ُ َ نـه ال ُ

ِبد مع التفرد من أن ينقدح يف النفس أن له علة
ُّ َّ ٌوال يقوم عليها دليل، ُ ُ«)٤(. 

  ُّوقال احلافظ السخاوي ، ٍّ كـابن مهـديِّع متقدمي الفنِ االستقراء من صنيَاحلق حسبف«: )ه٩٠٢ت(ُ

 ًوتـارة، ُ الوصـلُحَّ يـرتجًرةفتـا،  مـع الرتجـيحٌبل ذلـك دائـر، ٍّ كيلٍ حكمِادطر اُعدم، ِّوالبخاري، َوأمحد، ِوالقطان

 تبـني لـه َهم اجلزئيـةَومـن راجـع أحكـام،  العكـسًوتـارة،  الـذوات عـىل الـصفاتُ يـرتجح عـددًوتارة، ُاإلرسال

 .)٥(»ذلك

ِفكل ذلك يدل داللة واضحة عىل أن عمل املحدثني بعد التصنيف كـان اسـتقراء أقـوال أهـل االصـطالح
َ َّ َ ًُّ ً ،

 . ُمعاين مصطلحاهتمَوفهم ، َوتتبع استعامالهتم

 :  رضورة تقديم أقوال املتقدمني عىل أقوال غريهمُتأكيدهم عىل: الثاين

ُويشري إىل ذلك قول ُ أي يف [ املنتـصبني هلـذا الـشأن ِ هـؤالء األئمـةُأمـا كـالم«: )ه٧٧٤ت ( كثريِ احلافظ ابنُ

ِام من غري ذكرّسلُ مَؤخذُفينبغي أن ي] جرح الرواة واضـطالعهم ، ِواطالعهـم، بمعـرفتهمِوذلك للعلـم ، ٍ أسبابً

ِواتصافهم باإلنصاف، يف هذا الشأن ِال سـيام إذا أطبقـوا عـىل تـضعيف، صح والنُّـِواخلـربة، ِ والديانـةِّ
أو ، ِ الرجـلَّ

ُفاملحــدث املــاهر، أو نحــو ذلــك، ًأو كــذابا، ًكونــه مرتوكــا ُ ٌ اليتخاجلــه يف مثــل هــذا وقفــة يف مــواقفهمِّ هم ِلــصدق، ُ

 .)٦(»حهمصُوأمانتهم ون

                                         
 .٥٧:لنظر يف توضيح نخبة الفكر، البن حجر، صنزهة ا)   ١(

 .١/٥٠٧: النكت عىل كتاب ابن الصالح، البن حجر)    ٢(

 .١/٨١: النكت الوفية بام يف رشح األلفية، لربهان الدين البقاعي)   ٣(

 .١/٤٦٧: النكت الوفية بام يف رشح األلفية، لربهان الدين البقاعي)   ٤(

 .١/٢١٦: احلديث، للسخاويفتح املغيث برشح ألفية )   ٥(

 .٩٥:اختصار علوم احلديث، للحافظ ابن كثري، ص)    ٦(



مة ات ا : اولا/ ب اولا  ٤٨  

 َرِجـُوقـد ه،  احلفاظُ أئمةهالكالم يف العلل والتواريخ قد دون«: )ه٧٩٥ت(وقال احلافظ ابن رجب احلنبيل 

ففـي ، ةَّيـِّ اليـوم بالكلُ هـذا العلـمَفِرُ فيـه ملـا عـُمـةِّفلـوال التـصانيف املتقد، هُه وفهمـُ حفظَودرس، يف هذا الزمان

 .)١(»ً عظيمة جداٌمني مصلحة املتقدِألئمة اِ كالمِ فيه ونقلِالتصنيف

ِ يتبــني عظــم موقــع كــالم األئمــة املتقــدمنيِوهبــذا التقريــر«: )ه٨٥٢ت (وقــال احلــافظ ابــن حجــر ِ ِ
ُ ُوشــدة ، َ

َوتقدمهم بام يوجب املصري إىل تقليدهم يف ذلك، ُوصحة نظرهم، ُوقوة بحثهم، فحصهم  .)٢(»َوالتسليم هلم فيه، ُ

ًا جـداري مـن املتـأخرين عـسُا كـان احلكـمولـذ«: )ه٩٠٢ت (وقال احلـافظ الـسخاوي ،  فيـه جمـالِوللنظـر، ً

 ِوابـن، ِوالقطـان، َكـشعبة؛  يف حفظهَوالتوسع،  احلديثِ يف علمَ التبحر املتقدمني الذين منحهم اهللاُِبخالف األئمة

َونحوهم وأصحاهبم مثل أمحد، ٍّمهدي ِأصـحاهبم مثـل ثـم ، ٍ راهويـه وطائفـةِوابـن، ٍ معـنيِوابـن، ِّ املـدينيِوابـن، ِ

هم َ ومل جيــئ بعــدِّ والبيهقــيِّوهكــذا إىل زمــن الـدارقطني، ِّوالنـسائي، ِّوالرتمــذي، َوأيب داود، ٍومــسلم، ِّالبخـاري

ٌمساو هلم وال مقارب ا ِملـ؛ ًداَكان معتمـ،  بهَ املتقدمني احلكم منٍ أحدِفمتى وجدنا يف كالم: وقال، أفاده العالئي. ٍ

ُوإن اختلف النقل، ِزير الغِأعطاهم اهللا من احلفظ ِ عنهم عدل إىل الرتََّ  .)٣(»جيحُ

                                         
 .١/٣٤٦: رشح علل الرتمذي، البن رجب)    ١(

 .٢/٧٢٦: النكت عىل كتاب ابن الصالح، للحافظ ابن حجر)    ٢(

 .١/٣١٣: فتح املغيث برشح ألفية احلديث، للحافظ السخاوي)     ٣(



 

 

  

  
ت ااع اأم  

 :وفيه أربعة مباحث

  

  : ا اول

 

              ا ط    تاع اأم.  

 

ما ا :  

 

  .أماع ات   ا واص    

 

ا ا :  

 

   رل ومة ا    تاع اأم.  

 

اا ا :  

 

و ا   تاع اأم.  

 

 



 

                           
  

 ِوإدراك املفـاهيم والـدالالت،  األوىل لدراسـتهاَ املرحلـةُلِّشكُ يـِةَّ احلديثيـِ املـصطلحاتِ بني أنواعَإن التمييز

 أنـه ُنلحـظ، ِ احلديثِالتي استعملها املحدثون يف علوم ِ املصطلحاتِ ألنواعِعُّتبَّ التِومن خالل. التي تنطوي حتتها

ُيمكــن تقــسيم  ِ حتتهــا عــدد مــن األنــواعُ مــن هــذه املجموعــات يــدخلٍ جمموعــةُّوكــل، دةِّ متعــدٍها إىل جمموعــاتُ

ِ املجموعات التي يمكن تقسيم املصطلحات احلديثيةُّوأهم.  املختلفةِ والصورِواألشكال
 : وهي، ٌ إليها أربعةُ

 . التعبري عنهاُ املصطلحات من حيث طريقةُأنواع ً:أوال

 . واخلصوصُأنواع املصطلحات من حيث العموم: ًثانيا

 .هُ االستعامل وندرتُأنواع املصطلحات من حيث كثرة: ًثالثا

 .  وجودهُ هلا أو عدمٍ تعريفُأنواع املصطلحات من حيث وجود: ًرابعا

 : تية يف املباحث اآلِ هذه املجموعاتُوقد حتدثت عن

ما ا  

ت ااع اأم  

  



أماع ات ا : اما/ ب اولا  ٥١  

  أماع ات ا   ط ا : ا اول

 ِإىل بدايـة^  ِّ واملحـدثون منـذ عـرص النبـيُ التي استخدمها الرواةِةَّ احلديثيِ يف املصطلحاتِظر النَِّمن خالل

 : شكلنيإىل  ِ عن املصطلحات احلديثيةِ التعبريِ طريقةُيمكن تقسيم،  احلديثِصنيف يف علومَّالت

َّالشكل األول  .التعبري عن املصطلح بالعالمات والرموز: ُ

 .التعبري عن املصطلح بالكلامت واأللفاظ: ُالشكل الثاين

 :  يف املطلبني اآلتينيهذين الشكلني عن ُوقد حتدثت

  : ا  ا ت واز: ا اول

َعلم (ِّ الرباعيِ من الفعلٌ مصدروهي، ٍ عالمةُ يف اللغة مجعُالعالمات َّ ُّوأصله الثالثي ) َ َعلم(ُ َ قال فيه ابـن ، )َ

ٌيم أصل صحيح واحد والالم واملُالعني«: فارس ٌ ٌ ِيدل عىل أثر بالـيشء يتميـز بـه عـن غـريه؛ ُ ُ َّ
ِ ٍ ، ُمـن ذلـك العالمـة. ُّ

 .)١(»ٌوهي معروفة

،  هلـذا املـصطلحِّ االسـتعاميلِ الواقـعِ اسـتقراءِها مـن خـاللُوأما العالمة يف اصطالح املحدثني فيمكن تعريف

ِ رمز كاحلرفُاستعامل: بأهنا ٍ ْ ِ معني مغاير للمفهـوم األصـيل الـذي وضـع لـه ذلـك ٍ عىل مفهومِللداللة؛ ِكلَّ أو الشَ
ُ ٍ ٍ َّ

 .الرمز

لها  التـي اسـتعمَيتبني أن العالمات والرمـوز، ِومن خالل استقراء كتب املحدثني ودواوينهم قبل التصنيف

 : املحدثون قبل التصنيف عىل نوعني

 : العالمات والرموز احلركية: النوع األول

ــذ ــصد هب ــوعويق ــارات: ا الن ــاتُاإلش ــسميُ واحلرك ــةُةَّ اجل ــدثون للدالل ــتعملها املح ــي اس ــومِ الت ــىل مفه  ٍ ع

ً أشـكاال متعـددةَ أن يرصـدِويمكـن للباحـث. همِ وتعـديلِ الـرواةِ بعضِكجرح، ٍّاصطالحي أو ، شـارات هلـذه اإلً

وبيــان هــذه ، ونحوهـا، )هْ الوجــِحْكلــ(و، )هاِ اليــد ونفـضِحتريـك(و، ) الفــمِكتعــويج(،  اجلـسميةِهـذه احلركــات

 : العالمات فيام يأيت

ُكنــت إذا «: حيـث قـال، )ه٢٣٤ت ( املـدينيبـن ُّومثـال هـذه العالمـة مـا ذكـره عـيل: )ُتعـويج الفـم(: ًأوال

ًذكرت غنْدرا ليحيى َ َوج فمهَع، ٍ سعيدبن ُُ َ َ ِّكأنه يضعفه؛ َ ُ  اجلـسمية ِ مـن هـذه احلركـةُفـابن املـديني كـان يفهـم، )٢(»َّ

ٍكان يفهم منها جرح غندر، ُوهي تعويج فمه،  سعيدبن حييى؛ ُالتي كان يقوم هبا شيخه ُ َ َْ. 

                                         
َعلم(مادة )   ١( َ  .٤/١٠٩: مقاييس اللغة، البن فارسيف ) َ

 ٩/٩٨: هتذيب التهذيب، البن حجر)   ٢(



أماع ات ا : اما/ ب اولا  ٥٢  

زيـاد  بـن جعفـر( يف ترمجـة )ه٣٦٥ت( ٍّ عديُومثال هذه العالمة ما ذكره ابن: )ُحتريك اليد ونفضها(: ًثانيا

 معـني بـن وسـئل حييـى: قـال،  الـدارميٍ سـعيدبـن ُحدثنا عثامن: قال، ٍّ عيلبن ُحدثنا حممد«: حيث قال، )األمحر

ِمل يضعفه ومل يثبته،  فقال بيده؟ِعن جعفر األمحر ُ ِّ ُ«)١(. 

، ]القطـان[ ٍ سـعيدبـن سـمعت حييـى«:  قـالحيـث، )ه٢٣٤ت ( املـدينيبـن  عـيلذكـرهًومن ذلك أيضا ما 

ُوذكر ع َ
ِ ُمرُ ُّ الوليد الشنِّيبن َ ُفقال بيده حيركها، َّ ُمـا لـك؟ قلـت: فقـال، ُفاسرتجعت أنا: ٌقال عيل، يهِّكأنه ال يقو، ِّ َ َ :

َإذا حركت يدك فقد أهلكته عندي َ ََ َ ُليس هو عندي ممن أعتمد عليه: قال، َّ  .)٢(»ولكنَّه ال بأس به، ِ

َ ضـمرية؟ بـن ُحـسني: قيـل لـهٍ حنبل وبن  أمحدُسمعت«: )ه٢٧٢ت(ومثله قول احلافظ أبو جعفر الوراق  َ ُ

َفنفض يده َوكان حديثه عنده ليس بيشء، َ ُ«)٣(. 

َأو نفضها كان ي،  هباُواإلشارة، ِفتحريك اليد ُ احلـديث معنـى اصـطالحيا هـو جـرحُ منهـا نقـادُفهـمُ ،  الـرواةً

 .ةَّ اجلسميِاإلشارات أو احلركاتيط بتلك ُ التي حتِ واملالبساتِ القرائنِوذلك من خالل،  من رتبتهمُّواحلط

ْكلح الوجه(: ًثالثا َ ُ ْ : حيـث قـال، )ه٢٩٢ت( ُّ الربذعـي احلـافظ أبـو عـثامن مـا ذكـرهِومثـال هـذه العالمـة: )َ

َفـذكرت عبـداهللا؛ ٍ مالـكَأصـحاب] أي أليب زرعة[ُذكرت « ُفكلـح وجهـه، َ نـافع الـصائغبـن ُ ُ َ َ : ًوقـال أيـضا. )٤(»َ

َذكرت أليب زرعة عمرو« ُ وجههَحَلَفك، ِ عثامن الكاليببن ُ  .)٥(» عليهَ الثناءَوأساء، ُ

إذا ] القطـان[  سـعيدبـن كـان حييـى«: قـال، )ه٢٤٩ت( عيل الفـالس بن ذكره احلافظ عمروومن ذلك ما 

َذكر عنده أبو بكر
ِ ُ عياش كلح وجههبن ُ ُ َ َ ُحيدث عنه] هو ابن مهدي[الرمحن  عبدوكان ، َوأعرض، َ ِّ ُ«)٦(. 

ً سـعيد اسـتعمال حركـة جـسمية للداللـة بـن وحييى، َّابقة يتبني أن أبا زرعة الرازيَّ السِوصفمن هذه النص ً

َألن كلح الوجه يعني اإلفراط، هُ الراوي وتضعيفُ اصطالحي هو جرحٍعىل مفهوم ِ
َ ْ وهـو ال يكـون ، )٧(بوسُ يف العَ

 .واهللا أعلم، همِ الرواة وتضعيفِإال مع جرح

 

                                         
 .٣/٣٧٤: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ١(

 .٦/١٣٩: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٢(

 .٢/٢٦: الضعفاء الكبري، للعقييل)   ٣(

 .٢/٧٣٢: أجوبة أيب زرعة الرازي عىل سؤاالت الربذعي)   ٤(

 .٢/٧٥٩:  أجوبة أيب زرعة الرازي عىل سؤاالت الربذعي)  ٥(

 .٣/٦٨: الضعفاء الكبري، للعقييل)   ٦(

 .٢/٧٩٥: يف املعجم الوسيط، إلبراهيم مصطفى وآخرين) كلح(ينظر مادة )   ٧(



أماع ات ا : اما/ ب اولا  ٥٣  

 :  املاديةُلكتابية أو الرموز اُالعالمات: النوع الثاين

ــِويقــصد بالعالمــات ــنُّقطَ املبــاين واخلطــوطَ املاديــة حــروفِ والرمــوزِةَّ الكتابي هــا مــن َ ونحوَ والــدوائرَ وال

ويمكـن مـن خـالل .  االصـطالحيةِ مـن املفـاهيمٍ عـىل مفهـومِها املحدثون للداللةَلَ التي استعمِمزيةَّ الرِاألشكال

ِ عـددا مـن األشـكالَبل التصنيف أن نلحـظ املحدثني قِاستقراء عمل تـبهم ُة التـي اسـتعملوها يف كَّة املاديـَّ الرمزيـً

 : ومن أهم هذه األشكال، فاهتمومصنَّ

 منهـا معنـى ِولـيس للحـرف، ُ التـي تبنـى منهـا الكلمـةُةَّ اهلجائيـُاحلـروف: قصد هبـاُوي: حروف املباين: ًأوال

 : منها، ً استعمل املحدثون عددا من حروف املباين لعدة أهدافوقد. )١()زيد(كحرف الزاي من كلمة ، مستقل

ًمفــردا مهمــال عنــد ) ح( احلــاء َاســتعمل املحــدثون حــرف، ًفمــثال: الختــصار مــصطلحات الروايــة -١ ً

 . )٢(إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر؛  آخرٍ إىل إسنادٍ من إسنادِاالنتقال

ــرف ــن اســتخدم هــذا احل ــل التــصنَومم ــام: يف مــن املحــدثني قب  يف ُّوالبخــاري، )٣( أمحــد يف مــسندهُاإلم

ٌومسلم يف صحيحه، )٤(صحيحه
 .)٦(همُوغري، )٥(

ًكـان غنـدر رجـال «: )ه٢٣٣ت ( معـنيبن ومثاله قول حييى:  احلديث عىل الشيخِللداللة عىل عرض -٢ ُ ٌ َ ُ

ِصاحلا سليم الناحية
َ ٍوكل حديث من حديث شعبة ليس عليه عالمة عني، ً ُ َ ِ ٍ ْمل يعرضه؛ ُّ َ عىل شـعبة بعـد مـا سـمعهِ

ِ َ ،

 .)٧(»َّحدثنا: فال يقول فيه

 

                                         
 .٣٩٥:، والكليات، أليب البقاء الكفوي، ص١/٧٢: املعجم الوسيط، إلبراهيم مصطفى، وآخرين: ينظر)   ١(

 .١/٣٦٤: ، واملقنع يف علوم احلديث، البن امللقن٣١٢:معرفة أنواع علم احلديث، البن الصالح، ص:  ينظر)  ٢(

 ).٤٦٩(، و)٣١١(، و)٢٣٢: (رقم:  حنبلبن املسند، لإلمام أمحد: ينظر)   ٣(

: ، رقـم)^ اهللا ء الـوحي إىل رسـولكيف كـان بـد: باب(يف بدء الوحي، : ورد حرف احلاء هذا يف أماكن عديدة يف صحيح البخاري ومنها)   ٤(

 ).٣٢: (، رقم)ظلم دون ظلم: باب(، ويف )١٥: (، رقم)من اإليامن^ حب رسول اهللا : باب(، ويف اإليامن، )٦(

 ، ويف اجلنـائز،)٣٧٧: (، رقـم)بدء األذان: باب(، ويف الصالة )٢٢٧: (، رقم)فضل الوضوء والصالة عقبه: باب(يف كتاب الطهارة، : ينظر)   ٥(

 )٩٥٠: (، رقم)ما جاء يف مسرتيح ومسرتاح منه: باب(

، واجلـامع املختـرص مـن الـسنن، للرتمـذي، يف )٤٣٣: (، رقم)إذا أخر اإلمام الصالة عن الوقت: باب(السنن، أليب داود يف الصالة، :   ينظر) ٦(

: ، رقم)ًوضوء الرجال والنساء مجيعا: باب(طهارة، ، والسنن، للنسائي، يف ال)١: (، رقم)ال تقبل صالة بغري طهور: باب(أبواب الطهارة، 

 ). ٢٧٦: (، رقم)مفتاح الصالة الطهور: باب(، والسنن، البن ماجه يف الطهارة وسننها، )٧١(

 .١/٢٧٣: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي)   ٧(



أماع ات ا : اما/ ب اولا  ٥٤  

ِومل أعثر له عـىل مثـال يف عمـل املحـدثني : خو الشيِ أحدفَّ من مصن)١(ألحاديثللداللة عىل انتخاب ا -٣ ٍ

ًوأما بعد التصنيف فأصبح استعامل حروف املباين للداللة عـىل انتخـاب األحاديـث أمـرا شـائعا، قبل التصنيف ً ُ َ ،

ِّيعلـم عـىل ] ه٤٢٣[ُّ أمحـد النُّعيمـي بـن ُّكان أبو احلسن عيل«: )ه٤٦٣ت ( اخلطيب البغداديما ذكرهومن ذلك  ُ

ِما ينتخبه يف أصول ُ
ً الشيوخ صادا ممدودةِ ُوكان أبو حممد اخلالل ، ً َّ ًيعلـم طـاء ممـدودة أيـضا] ه٤٣٩ت[ٍ ً ً ِّ وكانـت ، ُ

ِعالمــة حممــد ُا إىل جنــب األخــرىِحــاءين إحــدامه] ه٤١٣ت[ ِّ طلحــة النِّعــايلبــن ُ ِوكانــت عالمــة أيب الفــضل ، ِ ُ

ِ احلسنيبن ِّعيل َ الفلكي اهلمـذاين نزيـل نيـسابور بن ُ َ َِّ ِ ِّ َ ِصـورة مهـزتني] ه٤٢٧ت[َ ِوكلهـم كـان يعلـم يف احلاشـية ، َ ِّ ُُّ ُ

ِاليمنى من الورقة بح َ َ َ  . )٢(»ٍْربُ

ٌّ حيـيط بـه خـط ٌحَّ مسطٌشكل«: و كام قال اجلرجاينوه، ُ الدائرة املعروفُلْويقصد هبا شك:  الدائرةُزْمَر: ًثانيا ُ ُ

ٌواحد ويف داخله نقطة وقـد اسـتخدم املحـدثون رمـز . )٣(»ُّكل اخلطوط املـستقيمة اخلارجـة منهـا إليهـا متـساوية؛ ٌ

 : الدائرة ألغراض منها

: قـال، )ه٢٩٠ت ( حنبـلبـن  أمحدبن اهللا عبدما ذكره ، ومثال ذلك: امعَّات السَّللداللة عىل عدد مر  -١

ًكنت أرى يف كتاب أيب إجازة« ٍثالث مرات، ًدارة: يعني؛ ُ
َّ ُّوواحدة أقلـه، ومرتني، َ ُإيـش تـصنع هبـا؟ : ُفقلـت لـه، ً ْ

ُأعرفه إذا خالفني إنسان قلت له: فقال ٌ ُ ٍقد سمعته ثالث مرات: ِ َِ  َ حنبل أطلـق مـصطلحبن  أمحدبن  اهللاُفعبد. )٤(»ُ

ُعها اإلمام التي كان يضِعىل العالمة) إجازة(  .  أمحد للداللة عىل عدد مرات سامعه للحديثُ

يف كتـاب «: )ه١٧٤ت(  أيب الزنـادبـن الـرمحن عبـدومثاله قـول :  بني األحاديثِلْللداللة عىل الفص -٢

ُهذا ما سمعته من : )٥(أيب ًفكلام انقىض حديث أدار دارة: قال؛ رمز األعرجُ هبن الرمحن عبدِ ُّهكـذا كـل : ثم قال، ٌ

ِأتاين رجل من ولد حممد«:  املدينيبن ًومنه أيضا قول عيل. )٦(»الكتاب َ ِ سريين بكتاب حممدبن ٌَ َ سـريين عـن بـن َ

ٍكان كتابا يف رق عتيق، أيب هريرة ٍّ ٌكان حممد ال يرى أن يكون عنده كتـاب؛  سريينبن وكان عند حييى، ًَ وكـان يف ، ٌ

ِأسفل حديث وقـال يف فـصل ، َقال أبو هريـرة كـذا، ٌبينهام فصل، رةُهذا حديث أيب هري:  منهَحيث فرغ^  النبي ِ

                                         
ٍهو انتقاء الراوي بعض أحديث شيخ من ا: انتخاب األحاديث)   ١( . َ كأن ينتقـي صـحيح حديثـه أو غريبـه، أو نحـو ذلـك؛؛ ليسمعها منهلشيوخَ

 .٢/١٥٥: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي: ينظر. وغالب ذلك إنام حيصل بالنسبة إىل الرواة الغرباء

 .٢/١٥٨: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي)   ٢(

 .٢/٦٨: ، ودستور العلامء، لعبد النبي نكري١٠٣:ت، للجرجاين، صالتعريفا)   ٣(

 ، ١/٢٧٤: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي)   ٤(

 .٥/٢٠٣: هتذيب التهذيب، البن حجر: ، ينظر)ه١٣٠ت(الرمحن املدين، املعروف بأيب الزناد   ذكوان القريش، أبو عبدبن اهللا  هو عبد)   ٥(

 .١/٢٧٣:  اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي)  ٦(



أماع ات ا : اما/ ب اولا  ٥٥  

ُكل حديث عارش حولـه نقـط كـام تـدور  ٌ َ ُ ُ َ ٍ أي إن الـدارة التـي تفـصل بـني كـل عـرشة أحاديـث كانـت . )١(»]كـذا[ٍ

 .واهللا أعلم، قط تدور حوهلابن مميزة

ٌمـا لـه طـول لكـن ال «: طقـال اجلرجـاين يف تعريـف اخلـ، ومها شكالن معروفـان: قطة أو اخلطُّرمز الن: ًثالثا

ٌيكون له عرض وال عمق ُ  مـا ِّومن استعامالت املحدثني لرمـز النقطـة أو اخلـط .)٣(»هناية اخلط«والنقطة هي ، )٢(»ٌ

ِّ حنبـل بخطـه بـني كـل بـن ِ حممـدبـن اهللا أمحـد عبـد يف كتاب أيب ُرأيت«: حيث قال، جاء عن اخلطيب البغدادي

ُوبعض الدارات قد ن، ٌحديثني دارة ٌقط يف كل واحدة منها نقطةَّ َُ ٍ ِِّ َوبعضها ال نقطـة فيـه، ُ ُ َوكـذلك رأيـت يف كتـايب ، ُ ُ

ِبخطيهام] ه٣١٠ت[ِّ جرير الطربي بن ِوحممد] ه٢٨٥ت[ِّإبراهيم احلريب  َّ«. 

ًفاستحب أن تكون الدارات غفال«ثم قال اخلطيب  ُ َُّ
ِفـإذا عـورض بكـل حـديث نقـط يف الـدارة التـي تليـه ، ِ ٍَّ ََ َ ِّ ُ َ ُِ

ًنقطة ًأو خط يف وسطها خطا، ُ َّ َِّ
ِوقد كان بعض أهل العلم ال يعتد من سامعه إال بام كان كذلك أو يف معناه، َ ِ ُِّ َ ُ ْ ِ ُ«)٤(. 

ِتكيـف ظـاهر«كام قول املنـاوي هـو  ُواللون: ونَّ اللُالمةَع: ًرابعا ُ ومـن األلـوان التـي ، )٥(»نيَ يف العـِ األشـياءُّ

ُوقد تم استعامهلام لعدة أغراض منهـا الداللـة،  األخرضُواللون، ُر األمحُاللون: استعملها املحدثون  ِ عـىل انتخـابُ

ُومثاله ما ذكره محد،  الشيوخِأحاديث َ مـا : ]ه٢٤٠ت [ٍ سـعيدبن ُقال يل قتيبة«: قال، ُّمينيْ زياد الكربن  حممدبن َ

ُرأيت يف كتايب من عالمات احلمرة فهو عالمة أمحد َ َ ْ ُ
ِ ِ ُت فيه مـن اخلـرضة فهـو عالمـة حييـىوما رأي، ٍ حنبلبن َ ِ

َ ْ ُ  بـن َ

 .)٦(»معني

 أو ِ عىل هذه احلـروفِ العالمة للداللةَ اسمِطلقون عىل هذه املصطلحاتُ أن املحدثني كان يُيظهر، ومما سبق

 بـن  أمحـدبـن اهللا عبـدكـام تقـدم عـن ) إجـازة(ِبل ربام أطلقـوا عـىل بعـضها مـصطلح ،  أو األلوانِهذه األشكال

َرأيـت عالمـة أيب «: قال اخلطيب البغـدادي؛  عند املحدثني بعد التصنيفِ عىل هذا األمرُ استمر احلالوقد. حنبل ََ ُ

ِّاحلسن الدارقطني  ُ َّ ِيف أصل لبعض الشيوخ يف احلاشية اليرسى خطا عريـضا بـاحلمرة] ه٣٨٥ت[ِ ِ
ُ ً ً َّ ُ ِ ُ ِ وكـذلك كـان ، ٍ

                                         
 .١/٢٧٢: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي)   ١(

 .٩٩:التعريفات، للجرجاين، ص)   ٢(

 .٩٩:التعريفات، للجرجاين، ص)   ٣(

 .١/٢٧٣: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي)   ٤(

 .٢٩٣:التوقيف عىل مهامت التعاريف، للمناوي، ص)   ٥(

، واللطـائف مـن دقـائق املعـارف يف علـوم احلفـاظ األعـارف، للحـافظ أيب موسـى املـديني، ١٢/٤٦٢: تاريخ بغـداد، للخطيـب البغـدادي)   ٦(

 .٩٥:ص



أماع ات ا : اما/ ب اولا  ٥٦  

ُهبة ُّ احلسن الطربي بن اهللا ِ ُيعلم باحلم] ه٤١٨ت[ِ ِّ ِرة إال أهنـا كانـت خطـا صـغريا عـىل أول إسـناد احلـديثُ ً ً«)١( .

ٌاختياراهتم لصورة العالمة خمتلفة«: )ه٨٠٦ت(وقال احلافظ العراقي   .)٢(»وال حرج يف ذلك، ُ

ـــصنيف ـــد الت ـــتعامالت املحـــدثني بع ـــن اس ـــوع، وم ـــاتِهلـــذا الن ـــا ذكـــره ،  مـــن العالم ـــري ام ـــن األث ب

ِّت عـىل اسـم كـل ْمـَرق«: حيث قـال، ) األصول يف أحاديث الرسولجامع(يف مقدمة كتابه ) ه٦٠٦ت( اجلزري ُ ِ ُ

ِراو عالمة من أخرج ذلك احلديث من أصحاب الكتـب الـستة َّ ُ ِ َ ََ  ٍوجعلـت ملـسلم)... خـاء(ُفجعلـت للبخـاري ؛ ٍ

 ِّيوجعلـت للنـسائ)... ًداال (َوجعلـت أليب داود)... ًتـاء (ِّوجعلت للرتمذي)... طاء (ٍوجعلت ملالك)... ًميام(

وإن كـان قـد أخرجـه ، َّ الـستَ الـراوي العالئـمِ قبل اسـمُّأثبت، همُ قد أخرجه مجاعتُفإن كان احلديث)... ًسينا(

َأثبت عليه عالمة من أخرج، ُبعضهم َ  .)٣(»هُّ

ً اهلروي هاءِ عىل ما فيه من كتابُجعلت«: )النهاية يف غريب احلديث واألثر(ًوقال أيضا يف كتابه  ، ِرةْمُ بـاحلِّ

ًعىل ما فيه من كتاب أيب موسى سيناو ٍوما أضفته من غريمها مهمال بغري عالمة، ِ ِ ً َ عـىل مـا لـيس ، َّليتميز مـا فـيهام، ُ

 .)٤(»فيهام

ِ هـذه املـصطلحات تـستعمل حتـت اسـمْوقد بقيـت َّ احلـافظ ابـن الـصَ إىل أن جـاءِ العالمـةُ ُ ) #٦٤٣ت( الحُ

، أسـامء الـرواة ُاختـصار: ُأوهلـام:  عىل أمـرينِللداللة) العالمة( ِ إضافة إىل مصطلح)٥()الرمز (َصطلحُفاستعمل م

 .  ألفاظ الروايةُاختصار: والثاين

ٍال ينبغي أن يصطلح مـع نفـسه يف كتابـه بـام ال يفهمـه غـريه فيوقـع غـريه يف حـرية«: ُويدل عىل األول قوله ِ ِ
َ َ ُ ُ ،

ِكفعل من جيمع يف كتابه روايات خمتلفة ويرمز إىل رواية ِ ٍُ ً ُ ِ راو بحـرف واحـد مـن اسـمهِّلُك ِ ٍ ٍ أو حـرفني ومـا أشـبه ، ٍ

                                         
 .٢/١٥٨: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي)   ١(

 .٢/٤٩: ة والتذكرة، للحافظ العراقيرشح التبرص)   ٢(

 .١/٦٢: جامع األصول يف أحاديث الرسول، البن األثري اجلزري)   ٣(

 .١/١١: النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري)   ٤(

ُرمز يرمز ويرمز(ٌمصدر من الفعل الثالثي : الرمز يف اللغة  ) ٥( ُ َِ
ينظر .)٥(ِالعينني، أو الفم أو اليد أو اللسانويعني اإلشارة أو اإليامء بالشفتني أو ) ُ

. وأما يف االصطالح فال خيتلف مفهومه عن مفهوم العالمة التـي سـبق ذكرهـا. ٥١٢:يف القاموس املحيط، للفريوزآبادي، ص) رمز(مادة 

ُلرمـزا[«): ٢/٩٤١: معجم اللغة العربية املعـارصة: يف(احلميد عمر فقال  ّوقد عرفه الدكتور أمحد خمتار عبد ْ ُّتـدل عـىل معنًـى لـه ٌعالمـة ]: َّ َ

َّوجود قائم بذاته، فتمثله وحتل حمله ُّ ِّ ٌ«. 



أماع ات ا : اما/ ب اولا  ٥٧  

َفإن بني يف أول كتابه أو آخره مـراده بتلـك العالمـات والرمـوز فـال بـأس، ذلك َ َِّ ِ ِِ َومـع ذلـك فـاألوىل أن جيتنـب، َّ َ 

ِالرمز ويكتب عند كل رواية اسم راوهيا بكامله خمترصا وال يقترص عىل العالمة ببعضه ِ ِ ِ ًٍ َ َ َ َ ُ َ«)١(. 

ِغلب عىل كتبة احلديث االقتصار عىل الرمز يف قوهلم«: دل عىل الثاين قولهوي ُ
ِ

غـري أنـه ) َأخربنـا(و) َّحدثنا(: َ

ُشاع ذلك وظهر حتى ال يكاد يلتبس ُِ َ«)٢( . 

 التـي ِللداللـة عـىل هـذه املـصطلحات) مزَّوالر، ُالعالمة( كال التعبريين ُوقد شاع بعد ابن الصالح استعامل

َاســتعملت اخ ِ : )ه٧٦٤ت(َّومــن ذلــك قــول صــالح الــدين الــصفدي . ًتــصارا ألســامء الــرواة أو ألفــاظ الروايــةُ

ُجعلت لكل مصنَّف نقلت عنه رمزا خيصه« ُّ ً ُ ُْ ّ ُوإشارة من حروف املعجم تنبه عىل فـصه وتقـصه، ٍْ ُّ ِّ ِّ َُ َ ُُ ُفعالمـة كتـاب : ًِ

ّدرة الغواص للحريري   .)٣(»)...ق(ّوعالمة التكملة للجواليقي ) ح(ّ

ما ت: ا ا  ا :  

َكلم(ها الثالثي ُوأصل، ٍ كلمةُعْ يف اللغة مجُالكلامت َ ُيدل عىل ن، )َ ٍ مفهمٍقْطُّ ِ ًتقول كلمته أكلمه تكليام، ُ ُ ُ ِّ ََّ ُ وهـو ، ُ

ُليمي إذا كلمك أو كلمتهَك َ ْ ََّ ََّ ً الواحـدة املفهمـة كلمـةَلفظـةُّفيـسمون ال، كام يقول ابن فـارس،  اللغويونَّثم يتسع. َ َُ ِ َ ،

ًوالقــصة كلمــة ََ
ِ

َّ
ًوالقــصيدة بطوهلــا كلمــة، ِ ًوجيمعــون الكلمــة كلــامت وكلــام، َ ِ َ ٍ  1 0 / ]: قــال اهللا تعــاىل. َ

2 Z ]٤٦: النساء[ 
)٤(. 

َّ والكلمـة أن اللفـظ يـشمل كـلِ بني اللفظُوالفرق ِ مـا ينطـق باللـسانُ
ِ سـواء كـان مفهـام أو غـري مفهـمُ ُِ ا أمـ، ًُ

ْ فال تطلق يف اللغة إال عىل اللفظة املفهمة سواء أفهمتُالكلمة َُ ََ ِ ِفسها أو بغريهابن ُ ِ)٥( . 

ٍواملصطلح املعرب عنه بالكلامت قد يكون مؤلفا من كلمة أو من عدة كلـامت ِ ٍ ً ُ ، ه إىل قـسمنيُويمكـن تقـسيم، َّ

  :  يأيتوبيان هذين القسمني فيام، )واملصطلح املركب، املصطلح املفرد(: مها

  

  

  

                                         
 .٢٩٧:معرفة أنواع علم احلديث، البن الصالح، ص)   ١(

 .٣١١:     معرفة أنواع علم احلديث، البن الصالح، ص2)(

 .٦٤:، لصالح الدين الصفدي، صتصحيح التصحيف وحترير التحريف)   ٣(

َكلم: ( مادةينظر)    ٤( َ  .٥/١٣١: يف مقاييس اللغة، البن فارس) َ

) بغريهـا(ليـشمل االسـم والفعـل، وقيـد ) بنفـسها(ُوقـد ذكـرت قيـد . ٨٠:معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم، للسيوطي، ص: ينظر)   ٥(

 .فسه كام سيأيتبن ليشمل احلرف ألنه يفيد معنى بغريه ال



أماع ات ا : اما/ ب اولا  ٥٨  

د: أوا ا :  

َأفرد (ِّ الرباعيِ من الفعلٍ مفعولُ يف اللغة اسمُاملفرد َفرد(ُوأصله الثالثي ، )َ َ : وهـو كـام يقـول ابـن فـارس). َ

ٍأصل صحيح يدل عىل وحدة« َ ْ َ ُّ ًفـرد يفـرد وأفردتـه جعلتـه واحـدا«: ويقول ابن منظور، )١(»ٌ ْ ََ ُ َ ُ  يف اللغـة ُفـاملفرد. )٢(»ََ

 . املركبَ غريَ الواحدَأو اللفظ، َ الواحدَيعني اليشء

 ُّ التـي تـدلُ الواحـدةُ أو الكلمـةُ هـو اللفـظَ املفـردَإن املـصطلح: ُيمكن القول،  عىل هذا املعنى اللغويًوبناء

ُ األصيل الذي وُ خيتلف عن معناهاعىل معنى ىل  عـًوبنـاء. )٣(ٍ وحـرفٍ وفعـلٍ إىل اسـمُوتنقـسم الكلمـة. ْعت لهِضِّ

 ُاملـصطلح(: هـي، ٍ صـورِه املحـدثون قبـل التـصنيف إىل ثـالثَ املفرد الـذي اسـتعملِ املصطلحُتتعدد صور، ذلك

 ). الفعيلُاملصطلح(و، ) االسميُاملصطلح(و، )احلريف

 يف ِ معنـاه إال مـن خـالل النظـرُ فهـمُّ احلـريف ال يـتمَ الـثالث هـي أن املـصطلحِ التمييز بني هذه الـصورُوعلة

ِلكالم الذي استعمل فيه اِسياق َّ الوصـف ودوامـه يف الـيشء املـسمِ يـدل عـىل ثبـوتَّ االسـميَوأن املصطلح؛ ُ ، ىُ

وسـأقوم بـالتمييز ،  كاملـصطلح االسـميِوال يدل عـىل الثبـوت،  عىل التجدد واحلركةُّ فيدلُّ الفعيلُوأما املصطلح

 : التوضيحية فيام يأيتمع األمثلة ، واستعامالت املحدثني هلا،  الثالثِبني هذه الصور

 : املصطلح احلريف: الصورة األوىل

واالنحـراف عـن ، ُّحـد الـيشء: واحلرف يف اللغـة يـأيت لثالثـة معـان هـي، ًاملصطلح احلريف نسبة إىل احلرف

 .)٤(وتقدير اليشء، اليشء

ألهنـا هـي ؛  املعـاين ال حـروف املبـاينُحـروف:  احلـريفِ املـصطلحِ التي تدخل يف مفهـومِ باحلروفُواملقصود

هـا ال يف ِ معنـى مـن املعـاين يف غريُهـي احلـروف التـي تفيـد: وحـروف املعـاين.  حتـت أقـسام الكلمـةُالتي تـدخل

 ُوعرفهـا شـهاب. )٦(»واألسـامء باألسـامء، هي احلـروف التـي تـربط األسـامء باألفعـال«: وقال ابن سيده، )٥(ذاهتا

ِالدين األبذ
َّ ِ ال تدل عىل معنى يف نفسهاٍل كلمةُك: ُّحد احلرف«:  بقولهُّيُ  . )٧(»لكن يف غريها، ُ

                                         
 .٤/٥٠٠: غة، البن فارسيف مقاييس الل) فرد(مادة )   ١(

 .٣/٣٣٢: يف لسان العرب، البن منظور) فرد(  مادة ) ٢(

 .١١:ينظر الكافية يف علم النحو، البن احلاجب، ص)   ٣(

َحرَف(ينظر مادة )    ٤(  .٢/٤٢: يف مقاييس اللغة، البن فارس) َ

َاللمحة يف رشح امللحة، ملحمد: ينظر)    ٥( َْ َِّ ِ ْ ُ  .٢١:، واجلنى الداين يف حروف املعاين، لبدر الدين املرادي، ص١/١٠٧:  احلسن الصايغبن ْ

 .٤/٢٢٥: املخصص، البن سيده)   ٦(

 .٤٤١:َّاحلدود يف علم النحو، لشهاب الدين األبذي، ص)  ٧(



أماع ات ا : اما/ ب اولا  ٥٩  

 املحـدثني ِومن خـالل تتبـع اسـتعامالت، )عن(ُه املحدثون حرف َ الذي استعملِّ احلريفِومن أمثلة املصطلح

 :  أهنم استعملوه يف حالتنيُيظهر، ِهلذا املصطلح

 : يف الرواية) عن(استعامل املصطلح احلريف : احلالة األوىل

 :  معنينيِ عىل أحدِدمه املحدثون للداللةوقد استخ

 ُويكــون ســند، )أخربنــا(و، )حــدثنا(ًفتكــون بــديال عــن ،  واإلخبــارِحــديثَّ عبــارات التِيف اختــصار: ًأوال

َ عىل ذلك متصال غريًاءبن احلديث  . منقطعً

 .ملدلسني يف األسانيد اِ من أحدُ هذا املصطلحَإذا صدر، حديث واإلخبارَّ التِدليس عن عباراتَّيف الت: ًثانيا

 ِاسـتعملوه للداللـة عـىل الروايـة،  إىل املعنيني السابقنيًإضافة، ًه املحدثون أيضاَ فاستعملِوأما بعد التصنيف

 . اإلجازةِبطريق

ُوقد أشار احلافظ ابن  ِأن للفـظ] ابـن الـصالح: أي[ف  كـالم املـصنُِّحاصـل«:  حجر إىل هـذه املعـاين بقولـهُ

 :  أحوالَثالثة) عن(

 . السابقِ حدثنا وأخربنا بالرشطِأهنا بمنزلة: هاُأحد

 .وهاتان احلالتان خمتصتان باملتقدمني، ٍسِّإذا صدرت عن مدل، ِهنا ليست بتلك املنزلةأ: الثاين

، فهـي بمنزلـة أخربنـا، فاصـطلحوا عليهـا لإلجـازة، )١(ًوهم من بعد اخلمسمئة وهلم جـرا، وأما املتأخرون

 . وهذه احلالة الثالثة،  عىل اإلجازةِه يف الكالمُ سيأيت تقريركام، ُلكنه إخبار مجيل

 ٌّ بيـنهام وبـني احلالـة األوىل مبنـيَإال أن الفرق، ِ االتصالِها ذلك من قبيلُال خيرج:  هذا قال املصنفِوألجل

 .)٢(»َ أرجحِلكون السامع،  فيام بني السامع واإلجازةِعىل الفرق

َلإلشارة إىل قصة أو حدث) عن(ح احلريف استعامل املصطل: احلالة الثانية َ
ٍ ِ : 

ٌفات املصنِّف حالة أخرى هلذه اللفظـة«: فقال،  ابن حجرُوهذه احلالة نبه عليها احلافظ ًوهـي خفيـة جـدا، َ ٌ َّ ،

َّقل من نبه عليها ٌبل مل ينبه عليها أحد من املصنِّفني يف علوم احلديث مع شـدة احلاجـة إليهـا، َّ ِّ ُوهـي أهنـا تـرد، ُ ِ  وال َ

ٍيتعلق هبا حكم باتصال وال انقطاع ٍ
ُبل يكون املراد هبا سياق القـصة سـواء أدركهـا الناقـل أو مل يـدركها ويكـون ، ٌ ُ ُْ ُ ِ

ُ

ٌهناك يشء حمذوف مقدر ٌَّ ٌ«)٣(. 

                                         
 ).ه٣٦٠ (ُوهؤالء هم بعد بداية التصنيف يف علوم احلديث، وتم حتديده يف البحث بام يقرب من وفاة اإلمام الرامهرمزي سنة)  ١(

 .٢/٥٨٥: النكت عىل كتاب ابن الصالح، البن حجر)   ٢(

 .٢/٥٨٦: النكت عىل كتاب ابن الصالح، البن حجر)   ٣(



أماع ات ا : اما/ ب اولا  ٦٠  

 هـــارون بـــن  الكبـــري موســـىُ هـــذا املعنـــى الـــذي ذكـــره احلـــافظ ابـــن حجـــر مـــا قالـــه احلـــافظُدِّويؤكـــ

وإنـام ، عـن روايـة فـالن: ولـيس هـو، عـن فـالن: ً جائزا يقولون)١(ملشيخة األوىلكان عند ا«: )ه٢٩٤ت( َّاحلامل

 .)٢(»وعن حديث فالن، عن قصة فالن: هو

ُقـرأت : قـال،  حييـىبن حدثنا حييى«: قال،  يف صحيحهٌ مسلمُ ما أخرجه اإلمامِومن األمثلة عىل هذه احلالة

ُدت أن تشرتي جارية تعتقهاأهنا أرا، عن عائشة، عن ابن عمر، ٍعن نافع، ٍعىل مالك ِ ُ َنبيعكهـا عـىل : ُفقـال أهلهـا، ْ ُ ْ
ِ ِ َ

َأن والءها لنا فذكرت ذلك لرسول اهللا  ِال يمنَعك ذلك(: فقال، ^َّ
ُ َفإنام الوالء ملن أعتق، َ َ َُّ(«)٣(. 

ٌبـل يف الـسياق يشء ، ُال يراد هبا أداة الروايـة) عن(يمكن أن يكون هنا «: )ه٨٥٢ت (قال احلافظ ابن حجر

َ عائشة يف إرادهتا رشاء بريـرةِعن قصة: هُ تقديرٌحمذوف  بريـرة ففـي النـسائي مـن ِ ذلـك يف قـصةُ نظـريَوقـد وقـع، َ

َ رومانبن َطريق يزيد ُعن بريرة أهنـا كـان فيهـا ثـالث سـنني، عن عروة، ُ ُوالـصواب ، ٌهـذا خطـأ: قـال النـسائي، َ

َرواية عروة عن عائشة ِوإذا مح: ]أي ابن حجر[: ُقلت، َُ ًل عىل ما قررته مل يكن خطـأُ ُ ْ َّ ، َ بريـرةِ عـن قـصةُبـل املـراد، َ

ِومل يرد الرواية عنها نفسها َِ ِ ُ«)٤(. 

ٌوأمثلـة هـذا كثـرية «: ثـم قـال، )النكت عىل كتـاب ابـن الـصالح(وقد ذكر احلافظ ابن حجر أمثلة كثرية يف 

َومن تتبعها وجد ِ سبيال إىل التعقب عىل أصحابَّ ُّ ُيف عـدة مواضـع يتعـني احلمـل ، ِفي األطـرافومـصنِّ،  املـسانيدً َّ َ
ِ َّ ِ

 .)٥(»فيها عىل ما وصفنا من املراد هبذه العنعنة

 : االسمياملصطلح : الصورة الثاين

ِوهو مصدر من الفعل، ًاملصطلح االسمي نسبة إىل االسم َسمو (ِّ الثالثيٌ َ َوسم(أو ) َ َ َ االسـم َّإن: فمن قال؛ )َ

ِّمشتق من السمو قال ُّ ُن السمو يف اللغة هو العأل: ٌّ َّ ُ �سام يسمو سموا: يقال، ُّلوُّ َُ ُ ُ ُومنه سـميت الـسامء سـامء ، إذا عال، ْ ِّ ُ

ّواالسم يعلو عىل املسمى، ّلعلوها ُ ْ ِ مـن الوسـم قـالٌّ مـشتقَإن االسـم: ومـن قـال. ويدل عىل ما حتته من املعنى، َ ْ َ :

ْألن الوسم يف اللغة هو العالمة ٌواالسم وسم عىل، َ ْ َفصار كالوسم عليه، َّ املسمىَ
)٦(. 

                                         
ً، ولذلك أثبتها أخذا مما جاء يف )األوىل(َّهكذا، ولعل األصح هو ) األول(يف نسخة العلل التي نقلت منها )   ١( التمهيد ملـا يف املوطـأ مـن املعـاين (ُّ

 ).٢/٥٩٠: النكت عىل كتاب ابن الصالح، البن حجر(، و)٢٣/٣٤٣: الرب نيد، البن عبدواألسا

 .١٣/٢٩٠: العلل الواردة يف األحاديث النبوية، للدارقطني)   ٢(

 ).١٥٠٤: (، رقم)الوالء ملن أعتق: باب(أخرجه مسلم يف العتق، )   ٣(

 .٥/١٩٠: فتح الباري، البن حجر)    ٤(

 .٢/٥٩٠: ب ابن الصالح، البن حجرالنكت عىل كتا)    ٥(

 .١/٨: اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البرصيني والكوفيني، أليب الربكات األنباري: ينظر)   ٦(



أماع ات ا : اما/ ب اولا  ٦١  

ِكـل كلمـة دلـت عـىل معنـى يف نفـسها«: ُوأما يف االصطالح فاالسم عند النحويني من أهـل اللغـة هـو ٍْ َّ ُّ ومل ، ُ

 .)١(»ُيتها للزمانبن َّتتعرض

ه ُيتـبن ُ تتـألفٍ مـصطلحُّبأنـه كـل: ِّ االسميِ املصطلحُيمكن تعريف،  عىل تعريف االسم عند النحوينيًوبناء

 .ً جزءا منهاُوليس الزمان،  عىل معنى يف نفسهاُّ تدلٍمن كلمة

 ِ اسـتعاملِومـن أمثلـة، ه يف اليشء املوصوفِ ودوامِ الوصفِ عىل ثبوتُّ يدلَّ االسميَوقد تقدم أن املصطلح

َ معـني عـن صـدقةبـن ُسـألت حييـى«: قـال،  سعيد الدراميبن ُما ذكره عثامن، ِّ االسميِاملحدثني للمصطلح َ  بـن َ

 .)٢(»ٌضعيف: فقال، منيَّاهللا الس عبد

ٍكـل مـن ثبـت أبـو مـسهر مـن الـشاميني«: أنـه قـال) ه٢٣٣ت( معني بن ومن ذلك ما جاء عن حييى ْ ُ ََ َّ َ ُّ فهـو ، ُ

ٌمثبـت َّ َ ٍأي كـل مـن وثقــه أبـو مـسهر فهـو ثقــة. )٣(»ُ ِ ُ : )ه٢٩٠ت ( حنبــلبـن  أمحـدبـن اهللا عبــدًومنـه أيـضا قـول . ََّ

: )ه٣٢٧ت(ًومنــه أيــضا قــول ابــن أيب حــاتم الــرازي . )٤(» أيب شــيبة صــدوقبــن بــو بكــرأ: ُســمعت أيب يقــول«

ُسمعت أيب يقول« ٌإبراهيم النَّخعي عن عمر مرسل: ِ َ ُ ُُّ َ«)٥( . 

ٌمثبت(و، )ضعيف(فهذه املصطلحات  ٌمرسـل(و، )صـدوق(و، )َّ  يتهـابن أي إن؛ هـي مـصطلحات اسـمية) َ

ُمـن حيـث داللتهـا عـىل يف داللتهـا ِّواملـصطلح الفعـيل، ِّ احلـريفِوختتلف عن املصطلح،  عىل صيغة االسمجاءت ُ 

ُعندما ال متنع القرائن والسياقات، وامَّ والدِالثبوت  . من ذلكِ باملصطلحُ املحيطةُ

 : بصيغة الفعلاملصطلح : الصورة الثالثة

ٍكل كلمة د«: وأما يف اصطالح النحويني فهو. )٦( يدل عىل احلدث يف اللغةُالفعل ِلت عـىل معنـى يف نفـسهاُّ ْ ،

 .)٧(»ُيتها للزمانبن ْوتعرضت

                                         
َّاحلدود يف علم النحو، لشهاب الدين األبذي، ص)   ١( ُ:٤٤٠. 

 .١/٣٧٤: معرفة املجروحني، البن حبان)   ٢(

: هتـذيب الكـامل يف أسـامء الرجـال: يف(ونقلـه املـزي )  زهـريبن فياض(، من طريق ٣٣/٤٣٢: تاريخ دمشق: يف(  أخرجه ابن عساكر بسنده ) ٣(

ِ زهري مـن أهـل نـسا، يـروي عـن وكيـعبن فياض«): ٩/١١: الثقات: يف(قال ابن حبان . ًمن طريق فياض أيضا) ١٦/٣٧٥
َ َ ُْ ْ اجلـراح، بـن َ

ُحدثنَا عنه.  عونبن وجعفر َ َّحممد: َ َ ْ أمحبن ُ ِ أيب عون، وغريه من شيوخنَا، مات بعد سنة مخسني ومائتنيبن دَ ْ ََ ََ ُِ
َ ُ ََ«. 

 .١/٣٨٣): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٤(

 .١٠:املراسيل، البن أيب حاتم، ص)   ٥(

 .٢/١٦٢: حاشية الصبان عىل رشح األشموين أللفية ابن مالك: ينظر)   ٦(

َّ   احلدود يف علم النحو، لشهاب الدين األبذي، ص)٧( ُ:٤٤٠. 



أماع ات ا : اما/ ب اولا  ٦٢  

مـصطلح :  مـن املفـاهيم احلديثيـةٍ للداللة عـىل مفهـوم بصيغة الفعل استعملها املحدثونِومن املصطلحات

ُنزكوه( َ ُسـمعت أيب «: قـال، )ه٢٩٠ت ( حنبـلبـن  أمحـدبـن اهللا عبـدومن استعامالت هذا املصطلح ما ذكـره ). َ

ُحدثنا هالل: قال، ٍبن عونحيكون عن ا: يقول ُحدثنا شهر: قال، َ أيب زينببن َّ َ حوشـببن َّ ْ ُوقـد نزكـوه، ََ َ يعنـي ؛ َ

ٍبذلك رموه بيشء
 .)١(»َّضعفوه؛ َ

َسمعت النَّـرض: قال،  سعيدبن ُحدثنا عبيد اهللا«: )ه٢٦١ت (ٌوقال اإلمام مسلم ْ ، ٍسـئل ابـن عـون: ُيقـول، ُ

ٍعن حديث لشهر ْوهو قائم عىل أس، ٍ ِفة البابُكٌُ ِ َإن ش: فقال، َّ َإن شـ، ًهرا نزكوهَّ : ٌقـال مـسلم رمحـه اهللا. »ًهرا نزكـوهَّ

ِأخذته ألسنَة الناس: ُيقول« ُ  . )٢(»َّتكلموا فيه؛ ِ

ِهو بالنون والـزاي املفتـوحتني معنـاه ) نزكوه(ُقوله «: فقال، )ه٦٧٦ت ( النوويُه اإلمامَّ فرسُهذا املصطلح َ

ِون وإسكان املثنَّاة من حتت وفتح الـزاي وهـو طعنوه بالنيزك بفتح النُّ: ُفكأنه يقول، ِوتكلموا بجرحه، طعنوا فيه ُ

ٌرمح قصري ٌ ْ ُ«)٣(. 

ــصيغة الفعــل ِومــن املــصطلحات ِّحيــول(مــصطلح ، التــي جــاءت ب ومــن اســتعامالته مــا ذكــره احلــافظ ، )ُ

َ سفيان الفسوي بن يعقوب َت رشحبيـل ـ صـحيح بنـ بن نالرمح عبدكان سليامن ـ يعني ابن «: قال، )ه٢٧٧ت(َ َْ ِ َ ُ

ُإال أنه كان حيول، الكتاب ِّ َ ُ َ فيه يشء فمن النَّقلَفإن وقع، َّ
ِ

 بعبارات أخرى تـرشح ٍ حجرُوقد ذكره احلافظ ابن. )٤(»ٌ

، ِ مـن أصـلهُينـسخ: يعنـي؛ ِّ الكتاب إال أنـه كـان حيـولَكان صحيح:  سفيانبن ُقال يعقوب«: فقال،  منهَاملقصود

 .)٥(»ٌوهو ثقة، ِقل فمن النٌَّ يشء منهَفإن وقع

م :َا ا :  

ٍاملركب يف اللغة اسم مفعول ُ َّ َركب (ِّ الرباعيِ من الفعلُ َركـب(وأصله الثالثي ) َّ َ الـراء «: قـال ابـن فـارس). َ

ٌوالكاف والباء أصل واحد مطرد منقاس ٌُ ُِ َّ ٌ ٌ ًوهو علو يشء شيئا، ُ ٍ
َوركب اليشء، )٦(»ُّ ٍ بعضه عىل بعضوضع: َّ وقد ، َ

َتركب َوتراكب، َّ
)٧(. 

                                         
 .٣/١٣٤): اهللا رواية ابنه عبد(العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد )   ١(

 .١/١٧: مقدمة صحيح مسلم)   ٢(

 .١/٩٢:  احلجاج، للنوويبن املنهاج رشح صحيح مسلم)   ٣(

 .٢/٤٠٦:  سفيان الفسويبن املعرفة والتاريخ، ليعقوب)   ٤(

 .١/٤٠٧: فتح الباري، البن حجر)   ٥(

 .٢/٤٣٢: يف مقاييس اللغة، البن فارس) ركب(مادة )   ٦(

 .٧/١٥: يف املحكم واملحيط األعظم، البن سيده) ركب(مادة )   ٧(



أماع ات ا : اما/ ب اولا  ٦٣  

َّوأما يف اصطالح اللغويني فاملركب هو ما تكون من كلمتني فأكثر
)١(. 

 الـذي يتكـون مـن ُ املركـب هـو املـصطلحَإن املـصطلح: ب يمكـن القـولَّ اللغويني للمركِفيوبناء عىل تعر

 . عىل معنى يف ذاهتاُّ منه تدلٍ كلمةُّوكل،  فأكثرِكلمتني

ــصنيف يمكــن تقــسيم ِ املــصطلحاتِمــن خــالل اســتقراءو ــتعملها املحــدثون قبــل الت ــة التــي اس  املركب

،  اإلسـناديُاملركـب(: هـي،  أشـكالِإىل مخـسة، ًتبعا لنوع العالقـة التـي تـربط بـني أجزائهـا، املصطلحات املركبة

 : بيان هذه األشكال فيام يأيتو).  العطفيُواملركب،  الوصفيُواملركب،  التوكيديُواملركب،  اإلضايفُواملركب

 : املركب اإلسنادي: األول

ُ إىل أخرى عىل وجه يفيد معنى من املعاينٍ كلمةُوهو إسناد؛ )٢()مركب اجلملة(ويسميه اللغويون  ٍ)٣(. 

ٍاجلملة هي املبنية مـن موضـوع وحممـول للفائـدة«: )ه٣٨٤ت(ُّ عيسى الرماين بن  قال أبو احلسن عيل ُ َُّ َ ُ«)٤( .

 . اجلملةَمركب: باجلملةويقصد 

ــة اســتعامل ــن أمثل ــبِوم ــصطلح املرك ــا إســنادياِ املحــدثني للم ً تركيب ــول الفــضل، ً ــن ق ــسيناين ب ِّ موســى ال

ِاخـرج إىل هـذا الـشيخ:  املبـاركبـن اهللا عبدقال «: )ه١٩٢ت( قـال ، ُ شـجاعبـن َحممـد: يعنـي؛ ِفـائتني بحديثـه، ُ

َفذهبت أنا وأبو متيلة َُ ْ َ . )٦(»َ حديثـهَمـا أحـسن، ال إلـه إال اهللا: فقـال، ِ املبارك يف حديثـهُفنظر ابن، ِثهُفأتيته بحدي، )٥(ُ

 .)٧(»َّوأصحه، َ حديثهَما أحسن، ِ أيب هنْدبن ِ سعيدبن اهللا عبد«:  حنبلبن ُومثله قول اإلمام أمحد

ً مركب تركيبـا إسـنادياٌهو مصطلح»  حديثهَما أحسن«: فقول ابن املبارك واإلمام أمحد  احلـافظ َد رشحوقـ. ً

هـو أبــو العبــاس [قــال األصــم «: لفقـا، ) حممــد الــدوريبـن عبــاس( يف ترمجــة َ املركـبَالـذهبي هــذا املــصطلح

َمل أر يف مشاخيي أحس: )]ه٢٧٧ت( يعقوب األصم بن حممد ُحيتمـل أنـه أراد : ]الـذهبي: أي[ُقلت . ً حديثا منهنَ ِ َ َ

ِبحسن احلديث اإلتقان
ِأو أنه يتبع املتون امل، ُ َّأو أنـه أراد علـو اإلسـناد، فريوهيا، َليحةَّ َوتركـه ، َأو نظافـة اإلسـناد، ُ ْ

                                         
ُما أريد بجزء لفظه الداللة «): ٢١:التعريفات، ص: يف(أما املركب عند أهل املنطق فهو كام يقول اجلرجاين )  ١(  .»ِعىل جزء معناهُ

 .١/٢٤٩: رشح الكافية الشافية، البن مالك: ينظر)   ٢(

 .١/١٥٥: حاشية اخلرضي عىل ابن عقيل: ينظر)   ٣(

 .٦٨: عيسى، املعروف بالرماين، صبن رسالة احلدود، أليب احلسن عيل)   ٤(

َ واضح املروزي، أبو متيلة األنصاري بن هو احلافظ حييى)   ٥( ُ َ ، ١٦/١٩١: تـاريخ بغـداد، للخطيـب البغـدادي: ينظـر) ه١٩١: تـويف بعـد سـنة(ْ

 .٤/١٢٦٤: وتاريخ اإلسالم، للذهبي

 .٥/٢٨٩: الضعفاء الكبري، للعقييل)   ٦(

 .٢١٣:سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد، ص)   ٧(



أماع ات ا : اما/ ب اولا  ٦٤  

ــة الــشاذ واملنكــر واملنــسوخ ونحــو ذلــك ِرواي َِ ُ ِّ ِّفهــذه أمــور تقــيض للمحــدث إذا الزمهــا أن يقــال، َ ُ  َمــا أحــسن: ٌ

 .)١(»َحديثه

ًومن أمثلة املصطلحات املركبة تركيبا إسناديا ومن استعامالت املحـدثني لـه ، )ليس بذاك القوي (ُمصطلح: ً

لـيس : فقـال،  أيب عمـروبـن وِ عـن عمـر)ه٢٣٣ت (]بـن معـني[ ُسألت حييى«: قال،  اجلنيدبن ُما ذكره إبراهيم

ُصلة«: )ه٢٥٦ت ( قول البخاريُثلهوم. )٢(»بذاك القوي َ  قـول ً أيـضاومثلـه. )٣(»ِّليس بـذاك القـوي، ُ سليامنبن ِ

َ أيب فاختةبن ُثوير( يف )ه٢٦٤ت (أيب زرعة الرازي  .)٤(»ِّليس بذاك القوي«: )ِ

مـا ذكـره ، ومن اسـتعامالت املحـدثني لـه، )ِارضب عىل حديثه(مصطلح : ومن هذا النوع من املصطلحات

َوذكر إسامعيل، يعني ابن مهدي، الرمحن عبدُرأيت «: قال، )ه٢٤٩ت ( عيل الفالسبن وُعمر امللـك  عبـد بـن َ

ِارضب عىل حديثه: فقال،  عن سفيان عنهَوكان قد محل، ]ُبن أيب الصفرياء[ ِ«)٥( . 

لـيس : فقـال، َ ضـمريةبـن اهللا عبـد بـن سئل أبو زرعة عن احلـسني«: )ه٣٢٧ت (ومثله قول ابن أيب حاتم

ِارضب عىل حديثه،  احلديثُضعيف، بيشء ِ«)٦(. 

 ِوعـدم، هِّعـىل ردويبدو واهللا أعلم أن املقصود هبذا املصطلح املركب هو وضع إشارة الرضب عليه للداللة 

 .هُه وإزالتُوأنه مما ينبغي حذف، هِ روايتِقبول

 : املركب اإلضايف: الثاين

ٍهو ما تألف من مضاف:  اإلضايفُبَّواملرك ً تركيبـا إضـافياُبَّ املركـُوكـذلك املـصطلح. ٍ ومضاف إليـهَّ هـو ، ً

 .اإلضافة ِ عالقةِترتبط فيام بينها من خالل، َثرأو أك، ِ من كلمتنيٌ مركبٌمصطلح

ً املركبة تركيبا إضافياِومن أمثلة املصطلحات ومن اسـتعامالت املحـدثني هلـذا ، )مرتوك احلديث (ُمصطلح: ً

َ هراسـة أبـو إسـحاق الكـويفبـن ُإبـراهيم«: حيث قـال، )ه٢٥٦ت (املصطلح ما ذكره اإلمام البخاري َ  ُمـرتوك، َ

: ويقـال،  حـسانبـن حممـد: يقـال، َ حـسانبـن ُحممـد«: )ه٢٦٤ت (ومثلـه قـول أيب زرعـة الـرازي .)٧(»احلديث

                                         
 .١٢/٥٢٣: سري أعالم النبالء، للذهبي)   ١(

 .٣٠٥: ليحيى ابن معني، صسؤاالت ابن اجلنيد)   ٢(

 .٣/١٣٤:   الضعفاء، للعقييل) ٣(

 .٢/٤٧٢: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٤(

 .٢/١٨٦: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٥(

 .٣/٥٨: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٦(

 .١/٢٣٢: الضعفاء، للعقييل)   ٧(



أماع ات ا : اما/ ب اولا  ٦٥  

ً ومـن ذلـك أيـضا .)١(» احلديثُمرتوك، ِوهو من أهل األردن، ُّ والشاميُّ األردينٌحممد: ويقال،  أيب قيسبن حممد

 ُ إسـحاق الكـويف مـرتوكبـن الـرمحن عبـد: ُسـمعت أيب يقـول«: )ه٢٩٠ت ( حنبـلبـن  أمحـدبـن اهللا عبـدقول 

 . )٢(»احلديث

 بـن ومـن اسـتعامالت املحـدثني لـه قـول وكيـع، )يسء احلفـظ(مصطلح :  من املصطلحاتومن هذا النوع

َّرأيت يونس األييل«: )ه١٩٦ت (اجلراح ْ َُ ُ  . )٣(»وكان يسء احلفظ، ُ

، رأي البـرصيني: يعنـي؛  منصور كان يرى برأهيمبن عباد«: )ه٢٥٩ت (ومثله قول أيب إسحاق اجلوزجاين

َوكان يسء احلفظ فيام سمعه
ِ...«)٤(. 

 بـن  أمحـدبـن اهللا عبدومن استعامالت املحدثني له ما ذكره ، ) الكتابُصحيح(ًومن األمثلة أيضا مصطلح 

ٍسئل أيب عن أيب أسامة وأيب عاصم«: قال، )ه٢٩٠ت (حنبل َ ُأبـو أسـامة أثبـت : ُن أثبـتهام يف احلـديث؟ فقـالَمـ، ُ ُ

ٍمن مئة مثل أيب عاصم ًكان أبو أسامة ثبتا صـحي: قال أيب، ٍ يف ) ه٣٥٤ت(ومثلـه قـول ابـن حبـان . )٥(»َح الكتـابَ

ُوإذا حدث من حفظه ر،  الكتابَكان صحيح«: )َّ نافع الصائغبن اهللا عبد(ترمجة   .)٦(»ام أخطأَّبَّ

 :  التوكيدياملركب: الثالث

 ِلفظ قـد يكـون بـالُوالتوكيـد. ً توكيـدا لـألوىلُوكانـت الثانيـة،  مـن كلمتـنيَفَّهو ما تـأل:  التوكيديركبامل

ًويسمى توكيدا معنويا؛  املعنى نفسهتؤكدأو بعبارة أخرى ، هِنفس ً)٧(. 

ً ومن املصطلحات املركبة تركيبا توكيديا ومـن اسـتعامالت املحـدثني لـه مـا جـاء عـن ، )ثقة ثقـة(مصطلح : ً

وأبــو : ُقلــت... عــن أصــحاب ســفيان، ٍ معــنيبــن ُســألت حييــى«: قــال، )ه٢٨٠ت( ســعيد الــدارمي بــن عــثامن

ُّق الفزاريإسحا َ  بـن حـدثنا حممـد«: قـال، )ه٣٢٧ت (ومثله ما ذكره ابن أيب حـاتم الـرازي. )٨(»ثقة ثقة: فقال، َ

                                         
 .٢/٧٢٥: أجوبة أيب زرعة الرازي عىل سؤاالت الربذعي)   ١(

 .٢/٢٨٦): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل، بن ومعرفة الرجال، لإلمام أمحدالعلل )   ٢(

 .٢٦٨: حنبل، صبن سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد)   ٣(

 .١٩٠:أحوال الرجال، للجوزجاين، ص)   ٤(

 .١/٣٩٠): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٥(

 .٨/٣٤٨: الثقات، البن حبان)   ٦(

 .٣/٢٩٣:أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، البن هشام: ينظر)   ٧(

 .٦١:، ص)رواية الدارمي(تاريخ ابن معني، )   ٨(



أماع ات ا : اما/ ب اولا  ٦٦  

وكـان ، ٍ دينـاربـن ُحدثنا عمـرو: قال،  بشري يذكر عن ابن عيينةبن  احلكمبن الرمحن عبدُسمعت ، سعيد املقرئ

َّ أسمعه من عمرو أحب إيل من عرشي)١(ًوحديثا، ًثقة ثقة ثقة ُّ  .)٢(»ن من غريهٍُ

ومن استعامالت املحدثني هلا مـا ذكـره احلـافظ ، )ٌ كذابٌكذاب(مصطلح : ومن هذا النوع من املصطلحات

ٌ سالم البرصي كذاب كذاببن ُسعيد«: قال، )ه٢٣٤ت( نمري بن اهللا عبد بن حممد ٌ ُّ ٍ  مـا ذكـره، ً أيـضاومثله. )٣(»َ

ِّفيان أيب املهزمُ سبن َيزيد: يف ترمجة ()ه٣٨٥ت ( الدارقطنيِاإلمام َ : يعنـي[ أمحـد بـن اهللا عبدقال «: حيث قال، )َ

ِسألت أيب عن أيب املهزم: ]ابن حنبل ِّ َ ٌكذاب كذاب: قال، ُ ٌ«)٤(. 

 : املركب الوصفي: الرابع

 .  أو أكثروصفنيَّوهو ما تألف من 

ه أو ُ نفـسُ هـو اللفـظِّ التوكيـديِركـب الثاين يف املَ اجلزءَّأن، ِّوكيديَّ التِ واملركبِّ الوصفيِوالفرق بني املركب

 . اجلزء األولِ ختتلف عن داللةٌ خاصةٌفله داللة، ِّ الوصفيِ الثاين يف املركبُوأما اجلزء، يؤكد معناه آخر ٌلفظ

ًاملصطلحات املركبة تركيبا وصفياومن  مـا ذكـره ،  املحـدثني لـهِومـن اسـتعامالت، )صدوق ثقة(مصطلح : ً

ِّ املغـرية الـرازيبـن عـن هـارون] بن معـني[ُسألت حييى «: قال، )ه٢٩٠ت (بل حنبن  أمحدبن اهللا عبد : فقـال، َّ

ٌهو صدوق ثقة« َ إبـراهيم البغـويبـن إسـحاق( أيب حاتم يف ترمجـة ِومثله قول ابن. )٥(»ٌ ُسـمعت منـه ببغـداد«: )َ ِ ،

ٌوهو صدوق ثقة ٌ«)٦(. 

املحدثني هلذا املصطلح قـول اإلمـام ، ومن استعامالت )ٌحسن صحيح غريب( مصطلح :ً أيضااألمثلةومن 

َاعتمــر أربعــا إحــداهن يف رجــب^  أن النبـي(بــن عمــر؛  اهللا  يف حــديث عبــد)ه٢٧٩ت (الرتمـذي ََّ َُ هــذا «: )٧()ً

ٌحديث حسن صحيح غريب ٌ ٌ ِوقوله أيضا إثر حديث أخرجـه مـن طريـق. )٨(»ٌ ٍ ، عـن أبيـه، عـن ٍ سـعدبـن  إبـراهيمً

                                         
 .بالرفع) ٌحديث(بالنصب، ولعل الصواب ) ًحديثا(كذا يف املطبوع )   ١(

 .١/٤٩: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٢(

 .٤/٤٦١: ن عديالكامل يف ضعفاء الرجال، الب)   ٣(

 .٢٨١:تعليقات الدارقطني عىل املجروحني البن حبان، للدارقطني، ص)   ٤(

 .٣/٥): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل، بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٥(

 .٢/٢١١: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٦(

، )ُ، وزماهنن^ عدد عمر النبي: باب(، ومسلم يف احلج، )١٧٧٥: (، رقم)؟^بي كم اعتمر الن: باب(أخرجه البخاري يف أبواب العمرة، )   ٧(

 ).١٢٥٥: (رقم

 ).٩٣٧: (، رقم)ما جاء يف عمرة رجب: باب(أخرجه الرتمذي يف أبوب احلج، )    ٨(



أماع ات ا : اما/ ب اولا  ٦٧  

ِيأكل القثاء بالرطب^  ُّكان النبي: ( جعفر، قالبن اهللا عبد َ َُّّ
ُهذا حديث حسن صـحيح غريـب، ال نعرفـه «: )١()ِ ٌِ ٌ ٌ ٌ

 .)٢(»ٍ سعدبن ِ إبراهيمِإال من حديث

 : املركب العطفي: اخلامس

 .ٍ عطفُوكان بينهام حرف،  عليهٍ ومعطوفٍ من معطوفَفَّوهو ما تأل

ــصطلح  ــه م ِتعــرف وتنكــر(ومــن أمثلت ُ َُ ــتعامالت، )ِ ــدثنيِومــن اس ــول املح ــه ق ــىُ ل ــن  حيي ــان  ســعيدب  القط

َّكان شعبة إذا حدث عن عمرو«: )ه١٩٨ت( َّ مرةبن ُ  بـن اهللا عبـدُقـال سـمعت ،  مـرةبـن وُحدثني عمـر: قال، ُ

ِاهللا تعرف وتنكر عبدوكان ، سلمة ُ َُ عـن ، ٍ سـعيدبـن ُسـألت حييـى«: )ه٢٣٤ت ( املـدينيبن  قول عيلُمثلهو. )٣(»ِ

ُتعـرف: فقال، ٍ حبيببن ِالربيع ِ ِ وتنكـرَ  بـن امللـك عبـد( يف ترمجـة )ه٢٥٦ت( ِّ البخـاريِ اإلمـامُومنـه قـول. )٤(»ُ

ُعرفَت؛ ويسُ أيب أبن ]ُإسامعيل[ِسمع منه «: )دامةُق  .)٥(»ُ وتنكرِ

َّكتـب إيل أبـو بكـر«: )ه٢٩٠ت ( حنبـلبـن  أمحـدبـن اهللا عبـد قـول ً أيـضاومثلـه ُســألت : قـال، َّ خـالدبـن َ

ُتعرف وتنكر، ًكان صاحلا:  قال؟ٍ أيب هندبن ِ سعيدبن اهللا عبدعن ،  سعيدبن حييى
ِ ُ َُ ِ«)٦(. 

ُخيطئ وخيالف(مصطلح : ومن األمثلة عىل املركب العطفي ِ ُِ  ُوهـو مـن املـصطلحات التـي اسـتعملها ابـن: )ُُ

ِّ قـيس النخعـيبن حممد( ومن ذلك قوله يف ترمجة، )الثقات( يف كتابه )ه٣٥٤ت (حبان ِخيطـئ وخيـالف«: )َ ُ ُ«)٧( .

ِخيطئ وخيالف«: ) جعفر الزبرييبن حممد(قوله يف ترمجة و ُ ُ«)٨(. 

ِ اســتعامال مــن قِ املركبــةِ املــصطلحاتِّ أقــلن العطفــي مــَوال بــد مــن التنبــه إىل أن املركــب  املحــدثني قبــل ِلَبــً

 .التصنيف

                                         
 ).٢٠٤٣: (، رقم)ثاء بالرطبأكل الق: باب(، ومسلم يف األرشبة، )٥٤٤٠: (، رقم)الرطب بالقثاء: باب(أخرجه البخاري يف األطعمة، )    ١(

 ).١٨٤٤: (، رقم)ما جاء يف أكل القثاء بالرطب: باب(أخرجه الرتمذي يف أبواب األطعمة، )   ٢(

 .٣/٢٢٧): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل، بن العلل ومعرفة الرجال لإلمام أمحد)   ٣(

 .٣/٤٥٧: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٤(

 .طبعة الرشد. ٤/٦٦٤: ً، والتاريخ األوسط، له أيضا٨٧:، ص  الضعفاء، للبخاري) ٥(

 ).٣/٣٣٥: الضعفاء: يف(، ومن طريقه أخرجه العقييل ٣/٢٣٨): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل، بن العلل ومعرفة الرجال لإلمام أمحد)   ٦(

 .٧/٣٧٥: الثقات، البن حبان)   ٧(

 .٧/٣٩٥: الثقات، البن حبان)   ٨(



أماع ات ا : اما/ ب اولا  ٦٨  

ما ص: اوا ا   ت ااع اأم  

ِ الناظر إىل واقعُيلحظ  مـن َّأن، ِ عن املفـاهيم احلديثيـةِ التي استعملوها للتعبريصطلحات املحدثني واملِمل عُ

 ٌّومنهـا مـا هـو خـاص، األمكنـةو، ِ األزمنـةِ املحـدثني يف مجيـعُه عامـةُ يـستعملٌّ احلديثيـة مـا هـو عـامِاملصطلحات

 .ننيَّ معيٍ أو مكانٍ يف زمانٌ أو مجاعةٌه فردُيستعمل

ومـن ، ٍ وخاصـةٍ إىل عامـةِ احلديثيـةِ املـصطلحاتِعُّ إىل تنـوٍ متعـددةٍدثني يف مناسبات من املحٌ عددَوقد أشار

 :  رمحه اهللا تعاىل)ه٧٤٨ت (ذلك ما قاله اإلمام الذهبي

ِومـا بـني ذلـك مـن العبـارات املتجاذبـة، ِ اجلـرح والتعـديلِ عباراتِ إىل حتريرُ نفتقرُثم نحن« ِ
 مـن ُّثـم أهـم. َ

ِاء التام عرف ذلك اإلمام اجلهبذَأن نعلم باالستقر، ذلك ِ ْ ِ ِ َ ْ َومقاصده، َواصطالحه، ُِّ  .)١(»بعباراته الكثرية، ِ

َأن نعلم باالستقراء عرف ذلك اإلمام اجلهبذ واصطالح«: ُفيفهم من قول اإلمام الذهبي
ِ ِ  ِ مـن األئمـةَّأن؛ »هُ

ِمن له عرف أو اصطالح خاص خيتلف عن اصطالح ُ ٌٌ ُ  . عامة املحدثنيَ

 ٍ ابـن كثـريِ اإلمـامُقـول، عنـد بعـض املحـدثني، ٍ خاصـةٍ إىل وجـود مـصطلحاتُ التـي تـشريِصوصومن النـ

ُ أمـور كثـرية يعـرس ضـبطها]بـني مراتـب اجلـرح والتعـديل: أي[ ذلك َوبني«:  رمحه اهللا)ه٧٧٤ت( ُ َّوقـد تكلـم ، ٌٌ

 ُينبغــي التوقيــف، ٍ ألشــخاصٌ اصــطالحاتَّمَوثــ.  منهــاَعــىل مراتــب] ابــن الــصالح: يعنــي[ أبــو عمــرو ُالــشيخ

 .)٢(»عليها

ــال ــنُ اإلمــاموق ــضاُ اب ــري أي ــم«: ً كث ــد تكل ــشيخَوق ــرُ ال ــو عم ــٍ أب ــا يتعل ــىل م ــالتخريجُقَّو ع ــضبيب، ِ ب ، والت

 .)٣(»ً فيه جداَما أطال الكالم: ةَّردة واخلاصَّ املطِوغري ذلك من االصطالحات، صحيحَّوالت

:  إىل نـوعنيُ واخلـصوصُ من حيث العمـومُ تنقسمَحلديثية اِ إن املصطلحاتُوبناء عىل ما تقدم يمكن القول

 . )٤( )ومصطلحات خاصة، مصطلحات عامة(

، ِ يف مـنهج دراسـة هـذه املـصطلحاتُتظهـر، واملصطلحات اخلاصة، ِ العامةِ التمييز بني املصطلحاتُوفائدة

 عــىل ِللوقــوف، ُ الباحــثُتــاج العـام حيَ املــصطلحَّوذلــك ألن؛ للوصـول إىل املفــاهيم الدقيقــة التــي تنطـوي حتتهــا

                                         
 .٨٢: علم مصطلح احلديث، لإلمام الذهبي، صاملوقظة يف)   ١(

 .١٠٥:م احلديث، لإلمام ابن كثري، صواختصار عل)   ٢(

 .١٣٧:م احلديث، لإلمام ابن كثري، صواختصار عل)   ٣(

ُيطلق العموم واخلصوص عىل الداللة، وأما العام واخلاص فيطلقان عىل األلفاظ ذاهتا، فالعام هو املصطلح، والعموم دال)   ٤( لة ذلك املصطلح، ُ

ُّأبو البقاء الكفوي وكذلك األمر يف اخلاص واخلصوص؛ ويف هذا املعنى يقول  َ َالعموم تناول اللفـظ ملـا يـصح «): ٦٠٢:الكليات، ص: يف(َ ْ َّ ُ ُ

ْله، فالعام من جهة اللفظ، والعموم من جهة املعنى، والصحيح أن العموم من عوارض اللفظ َّ َّْ َْ َّ َِ َ ُ ُُ ُ َّ َ ْ َ َ ُ
ِ ِ ِ«. 



أماع ات ا : اما/ ب اولا  ٦٩  

 ُفـال حيتـاج، ُّ اخلـاصُوأما املـصطلح، صورُ العِويف مجيع،  املحدثنيِه عند مجيعِ استعامالتِ مجيعِإىل استقراء، هِحقيقت

 ِدون احلاجـة  مـن، فيـهَويف بيئته وعرصه الذي عاش، ِثِّعند ذلك املحد،  عىل استعامالتهِ إال إىل الوقوفُالباحث

 .  املصطلحات العامةِ به عند دراسةُ القيامُبام يلزم ِإىل القيام

 :  يف املطلبني اآلتينيِ واخلاصةِ عن املصطلحات العامةُوقد حتدثت

  : ات ا ا: ا اول

ُ من عم اليشء يعم عٍ فاعلُ يف اللغة اسمُّالعام ُّ ُ  ُإلحاطـة واُ والكثـرةُ هـو الـشمولُوالعمـوم، ٌّفهـو عـام، ًموماَّ

 .)١(لوُ والعُوالطول

ِ بـني مجيـع أفـراد املحـدثني والنقـادُ الـشائعُ املـصطلحِّ باملـصطلح العـامُويقصد ِ ِ أو أكثـرهم يف مجيـع البلـدانِ ِ 

َفمــثال شــاع. )٢(واألزمـان وجــرى االســتعامل عــىل هــذا ، مهـا بمعنــى واحــد) َأخــرب(و، )َّخــرب( بــني املحــدثني أن ً

ٌق بيـنهام أحـد مـن أفـراد ِّفـرُألنـه مل ي؛ ٌمـصطلح عـام: ُفهـذا مـا يقـال فيـه،  املحـدثني بـنيٍ دون خالفمن، ِاملفهوم

، ٌواحد مـن حيـث اللغـة) َأخرب(و) َّربَخ(إن معنى «: )ه٨٠٦ت ( احلافظ العراقيُويدل عىل ذلك قول، املحدثني

 .)٣(» بني أهل احلديثُ املتعارفُومن حيث االصطالح

ُعملها مجيع املحدثني أو أغلبهم العامة التي استِومن املصطلحات  : ومل خيتلفوا حول داللتها، ُ

 .)٤(للداللة عىل ناقل اخلرب بإسناده) الراوي(مصطلح 

 .)٥(هم عن بعضُ الذين ينقلونه بعضِ احلديثِ رواةِ عىل سلسلةِللداللة؛ )السند(ومصطلح 

  .)٦(لها الرواةُ التي ينقِ احلديثِللداللة عىل ألفاظ) املتن(ومصطلح 

ومعنـى ، ِواملوقـوف، ِصلَّواملتـ، ِواملنقطـع، ِدواملـسنَ، ِبـاب معرفـة املرسـل«: )ه٤٦٣ت (الـرب عبـدقال ابـن 

ُهذه أسامء اصطالحية وألقاب اتفق اجلميع عليها... التدليس ٌَ َ ٌَّ  .)٧(»اهللاَء ٌوأنا ذاكر معانيها إن شا، ٌ

                                         
:  جعفـر، املعـروف بـابن القطـاع الـصقيلبـن ، وكتـاب األفعـال، أليب القاسـم عـيل٤/١٥: يف مقاييس اللغة، البن فـارس) َّعم(مادة : ينظر)   ١(

 .٢٤٧:ُ، والتوقيف عىل مهامت التعاريف، للمناوي، ص٢/٣٨٥

ُللداللة عىل مفهوم خاص، بينه اإلمـام الغـ) العام(استعمل األصوليون مصطلح )   ٢( العـام «): ٢٢٤:املستـصفى يف علـم األصـول، ص(زايل يف َّ

ًعبارة عن اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة عىل شيئني فصاعدا ٍ ٌ«. 

 .١/٤٤٧: رشح التبرصة والتذكرة، للحافظ العراقي)   ٣(

 .١٢٢:ِرشح رشح نخبة الفكر، ملال عيل القاري، ص: ينظر)    ٤(

 .٣٠:ن امللقن يف علم األثر، للسخاوي، صالتوضيح األهبر لتذكرة اب: ينظر)   ٥(

 .٣٣:اخلالصة يف أصول احلديث، للطيبي، ص: ينظر)   ٦(

 .١/١٢: الرب التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، البن عبد)   ٧(



أماع ات ا : اما/ ب اولا  ٧٠  

 مـن ُإنـام كـان ينبـع، نـد املحـدثني قبـل التـصنيف عِ العامـةِ مـن املـصطلحاتٍ واملعاين لكثريِ املفاهيمُووحدة

، همِهم وعـصورِ يف أزمنـتًةَّ طريـً التـي كانـت غـضةِوبني املعـاين اللغويـة،  بني تلك املصطلحاتِ الوثيقِاالرتباط

ِّوهذا ما حيت  . التي تربطها مع املعاين االصطالحيةِ العالقةَوبيان، ِ إىل املعاين اللغويةَ الرجوعِ عىل الباحثُمُ

ما ا :ت اا :  

َخص أو خـصص (ِّ الثالثيِ من الفعلٍ فاعلُ يف اللغة اسمُاخلاص َ َه عـىل الفرجـة والثلمـةِ يف أصـلُّويـدل، )َّ ْْ ُّ َُ ،

ِ واحد دون غريهٍوإرادة يشء، ِ عىل االنفرادُّألنه يدل؛ مومُ العِوهو بخالف ٍ)١(. 

 مـن ٌ أو عـرصٌ أو مجاعـةٌ بـه شـخصُ الذي يتفردُ هو املصطلحُّاخلاص ُفاملصطلح، استعامل املحدثنيوأما يف 

ِّ الذي خيصُّ العامُأو هو املصطلح.  الروايةِعصور ُفيد مفهومـا خاصـا خيتلـفُلي؛ ٌ أو مجاعةٌه شخصَ داللتُصُ ً  عـن ً

 . املحدثني والنقادِ بني مجهورِ الشائعِاملفهوم

 :  أن يدخل حتته نوعان من املصطلحاتُنمكُي،  للمصطلح اخلاصِوبناء عىل هذا التعريف

ٍعملت للداللة عىل مفهومُ العامة التي استُاملصطلحات: األول  :  خاصِ

 عـىل املعـاين التـي أرادوا ِ هـذه املـصطلحاتِوداللـة،  املحـدثني للمـصطلحاتِ اسـتعامالتِعُّ تتبِمن خاللف

ُستعملها غالـبَمة التي ي العاِ املصطلحاتَ أن هناك بعضَ أن نلحظُيمكن، اإلشارة إليها
 املحـدثني للداللـة عـىل ِ

َ املحدثني فيستعملون ذلك املصطلحُ أو بعضٌفيأيت حمدث، مفاهيم معينة
 عـام ُخيتلـف، ٍّ خـاصٍ عـىل مفهـومَّ ليدلِ

َويمكن أن يطلق عىل هذا النوع من املصطلحات.  املحدثنيُعليه سائر َ ُ  ). اخلاصةِ الداللةو ذُاملصطلح العام(: ُ

، )احلـسن( يف تفـسري مـصطلح )ه٢٧٩ت( ُّ الرتمـذيُ أمثلة هذا النوع من املصطلحات ما ذكره اإلمامومن

ٌوما ذكرنا يف هذا الكتاب حديث حسن«: حيث قال ِفإنام أردنا بـه حـسن إسـناده عنـدنا؛ ٌ
َ ُكـل حـديث يـروى ال ؛ ُ

ٍ ُّ ُ

ِيكون يف إسناده من يتهم بالكذب ُ ََّ ُ
ًوال يكون احلديث شاذا، ِ ّ ُ َيروى من غري وجه نحو ذاكو، ُ ُ

ٍ ٌفهو عنـدنا حـديث ، ِ

  .)٢(»حسن

ًولــيس عامــا عنــد مجيــع ؛ ّ خــاص ٌّ بكتابــهَإشــارة إىل أن هــذا االصــطالح» يف هــذا الكتــاب«فقـول الرتمــذي 

َالرتمذي مل يعـرف احلـسن املطلـق«: ويف هذا املعنى يقول احلافظ ابن حجر؛ املحدثني َ ُ
ِ

ٍّوع خـاص بنـ َّوإنـام عـرف، ِّ

 .)٣(»من غري صفة أخرى، حسن: وهو ما يقول فيه، وقع يف كتابهمنه 

                                         
 .١٥٣، ٢/١٥٢: يف مقاييس اللغة، البن فارس) َّخص(مادة )   ١(

 .٧٥٨:العلل الصغري، للرتمذي، ص)   ٢(

 .٦٧:   نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، للحافظ ابن حجر، ص)٣(



أماع ات ا : اما/ ب اولا  ٧١  

ه عـن ِ يف مفهومـُخيتلف، ِّعند أيب حاتم الرازي، )ةَُّجاحل (َومن هذا الباب ما ذكره ابن تيمية من أن مصطلح

: وأمــا قـول أيب حــاتم«: )ه٧٢٨ت (ويف هـذا املعنــى يقـول ابــن تيميـة،  سـائر املحــدثنيدعنــ) ةَّجـُاحل (ِمـصطلح

ُكتب حديثهُي( ُّوال حيتج به، ُ َوذلـك أن رشطـه يف ، ٍ هـذا يف كثـري مـن رجـال الـصحيحنيُ مثـلُفأبو حـاتم يقـول، )ُ

ٌالتعديل صعب ُواحلجة يف اصطالحه ليس هو احلجة يف ، ِ َُّ َُّ ُ
 .)١(»مجهور أهل العلم] اصطالح[ِ

ومـن ذلـك ،  مـن عبـاراهتمٍكثري من املصطلحات يف ِ هذا النوعِ املحدثون بعد التصنيف إىل وجودَوقد أشار

قـال ابـن ؛ )املـصابيح(يف كتابـه ) ه٥١٦ت(الذي ذكـره احلـافظ أبـو حممـد البغـوي الـشافعي ) احلسن (ُمصطلح

ِمـن تقـسيم أحاديثـه إىل نـوعني، اهللا رمحـه، )املصابيح(ما صار إليه صاحب «: )ه٦٤٣ت (الصالح ، ِّالـصحاح: ِ

ِّمريــدا بالــصحاح، ِواحلــسان مــذي : ِوباحلــسان،  الــصحيحني أو فــيهامِحــدمــا ورد يف أ: ً ُّمــا أورده أبــو داود والرتِّ َ
ِ

ِوأشباههام يف تصانيفهم
ُفهذا اصـطالح ال يعـرف، ُ َ ًولـيس احلـسن عنـد أهـل احلـديث عبـارة عـن ذلـك، ُ ِ

وهـذه ، ُ

ٍالكتب تشتمل عىل حسن وغري حسن ٍِ َ َ ُُ ِ َ ُ ُ«)٢( . 

مـن ) املـصابيح(وما يـذكره البغـوي يف كتابـه «: غوي يف تعليقه عىل اصطالح الب)ه٧٧٤ت (وقال ابن كثري

، ٌّ خـاصٌفهـو اصـطالح: هامُ وأشـباهُّ والرتمذيَ ما رواه أبو داودَوأن احلسن، أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدمها

َال يعر   .)٣(» إال لهُفُ

 ًخاصـاًاصـطالحا ) احلـسان(ومما يشهد لصحة كونه أراد بقوله «: ً أيضا)ه٨٥٢ت (وقال احلافظ ابن حجر

بحـسب مـا يظهـر لـه مـن ، ً تـارة)ٌهـذا ضـعيف(و، ً تـارة)ٌهذا صحيح(:  يقول يف مواضع من قسم احلسانهله أن

ِ ما نوعه يف كتابه إىل األنواعاالصطالح العامولو كان أراد باحلسان . ذلك وحتى لو كـان عليـه يف بعـض ،  الثالثةَّ

وال يـرض فـيام نحـن ، ِحتـى يرجـع إىل الـذهول، ٍّخـارجي ٍفذلك يكـون ألمـر، بالنسبة إىل اإلطالق، ٌذلك مناقشة

 .)٤(»فيه

حيـث ، )ه٤٨٥ت(  عـيل الطـويسبـن عند الوزير نظام امللـك احلـسن) العايل(ًومن األمثلة أيضا مصطلح 

ِمذهبي يف علو احلديث غري مذهب أصحابنا«: قال َإهنم يذهبون إىل أن احلديث العايل؛ ُ ُما قـل رواتـه: َّ : وعنـدي، َّ

                                         
 .٣/٥٣: الفتاوى الكربى، البن تيمية)   ١(

 .١٠٧:معرفة أنواع علم احلديث، البن الصالح، ص)   ٢(

 .٤١:اختصار علوم احلديث، البن كثري، ص)   ٣(

 .١/٤٤٦: النكت عىل كتاب ابن الصالح، البن حجر العسقالين)   ٤(



أماع ات ا : اما/ ب اولا  ٧٢  

ِ العايل ما صح عن رسولَاحلديثَّإن  ُوإن بلغت رواته مئة، ^ اهللا َّ قال احلافظ ابن الـصالح يف تعليقـه عـىل . )١(»ْ

ِهذا ونحوه ليس من قبيل املتعـارف إطالقـه بـني أهـل احلـديث«: ما ذكره نظام امللك ِ ِِ َِ ُ ْ َ ُ ُُ ُوإنـام هـو علـو مـن حيـث ، َ ْ ٌّ َُّ ُ ُ

ُاملعنــى فحــسب َْ ٌّهــذا اصــطالح خــاص«:  كثــريُوقــال احلــافظ ابــن. )٢(»َ َّومــاذا يقــول هــذا القائــل فــيام إذا صــح ، ٌ ُ

ًلكن أقرب رجاال، ِاإلسنادان ِ ُ ْ«)٣(. 

ُومن األمثلة أيضا ما ذكره احلافظ ، )أخربنـا( مـصطلح ِ يف اسـتعاملِّ املغاربـة اخلـاصِ عـن اصـطالحُّ الذهبيً

َفصادقة عىل ما سمع م) أخربنا(وأما «: )ه٧٤٨ت (قال الذهبي
ِ ُأو قـرأه آخـر عـىل ، أو قـرأه هـو،  الـشيخِن لفـظٌ

ِوأما املغاربة فيطلقون ... ِالشيخ وهو يسمع
ُ ِحتـى إن بعـضهم يطلـق يف اإلجـازة، ٌعـىل مـا هـو إجـازة) أخربنـا(ُ ُ ِ

ُ َ َّ :

 .)٤(»ٌوهذا تدليس، )َّحدثنا(

 : املصطلحات اخلاصة التي انفرد هبا فرد أو مجاعة: الثاين

 د املحدثنياملصطلحات اخلاصة بأفرا : 

وهـو إمـا أن يكـون ،  املحـدثنيُها سائرْ مل يستعملٍ خاصةٍ ألفاظِ من املصطلحات يكون باستعاملُوهذا النوع

 .ٍنةَّ معيٍ وكلامتٍوإما أن يكون بألفاظ،  خاصةٍ أو رموزٍبحروف

ِ رمـوزا أو حروفـا خاصـة للداللـةُ الذي يصطلحِثِّويتعني عىل املحد ً يتعـني ، ِاصـة املفـاهيم اخلِ عـىل بعـضً

َأو مبهمة؛ وإال أصبحت عديمة الفائدة، ه منهاَ مقصودَحِّعليه أن يوض  ِ اهلامـةوممن نبـه عـىل هـذه املـسألة،  املعنىُ

َوينبغي يف هذا كله أن ال يصطلح«: حيث قال، )ه٧٠٢ت(  العيدِ دقيقُ ابنُاحلافظ ِّ ً مع نفـسه اصـطالحا ُ اإلنسانُ ِ

ُال يعرفه غريه ُخيرج، ِ ِولقد قرأت جزءا عىل بعض،  الناسِعادة به عن ُ ً ُفكـان كاتبـه يعمـل،  الـشيوخُ  ِ عـىل الكـافُ

ًعالمة شبيهة ِ التي تكتب عىل الكلامتِ باخلاءً ٌداللة عىل أهنـا نـسخة أخـرى؛ ُ ِ يـساعد عـىل إسـقاطُوكـان الكـالم، ًُ ُ 

َ وإثباهتا يف مواضعِالكلمة
ٌفقرأت ذلك عىل أهنا نسخة، ِ ُ َ تبني اجلزءِوبعد فراغ، ُ ُ يل اصطالحه فاحتجت إىل إعـادة َّ ُ

ْقراءة اجلز  .)٥(»ءِ

                                         
 .٥/٢٤٨٦: بغية الطلب يف تاريخ حلب، لكامل الدين ابن العديم)   ١(

 .٣٦٨:معرفة أنواع علم احلديث، البن الصالح، ص)   ٢(

 .١٦٤:الباعث احلثيث إىل اختصار علوم احلديث، البن كثري، ص)   ٣(

 .١٦/٢٨٠: ًبي أيضا، وسري أعالم النبالء، للحافظ الذه٥٦:املوقظة يف علم مصطلح احلديث، للحافظ الذهبي، ص)   ٤(

 .٤٢:االقرتاح يف بيان االصطالح، البن دقيق العيد، ص)   ٥(



أماع ات ا : اما/ ب اولا  ٧٣  

ُإذ يمكـن الوصـول؛ ُ األلفاظ والكلامت اخلاصة فاخلطب فيها أسـهلُوأما اصطالح  إىل معانيهـا مـن خـالل ُ

) ه٨٨٥ت (ُّ الـدين البقـاعيُومن أمثلة هذا النوع مـا ذكـره برهـان، رف العلميُوالع،  إىل املعنى اللغويِالرجوع

ِّوروينا(: ]ابن الصالح: أي[ُقوله «: : قال ُمضبوط يف ن) َُ ًسخ عديدة بضم الراء وتـشديد الـواو مكـسورةٌ ِ ِ ٍِ ِ وهـذا ، ٍ

ُاصطالح البن الصالح سلكه ٌِ َّلشدة التحري؛ ِ ُوهو أنه إذا حدث بام محله، ِ َُ َّ ْروينَـا((: َقال، َّ ِبـالفتح والتخفيـف)) َ ِ ،

ِّوإال قال بالضم، نقلنا لغرينا: أي  .)١(»ُ لنا شيوخناَلَقَن: أي، َ

 املصطلحات اخلاصة بجامعة أو بلد : 

 الثـاين ُالوجـه«: فقـال، ةَّ اخلاصـِ مـن املـصطلحاتِإىل هذا النـوع) ه٥٨٤ت (ُّ أبو بكر احلازميُأشار احلافظ

ِأن يكون أحد احلديثني سمعه الراوي من مشايخ بلده: َعرش يف الرتجيحات ِ ُوالثاين سمعه من الغربـ، ُ ُفـريجح ، اءِ َّ ُ

ُاألول ِألن كــل بلــد هلــم اصــطالح يف كيفيــة األخــذ؛ َّ ٍ
ٌ َّ ُ ُمــن التــشدد والتــساهل وغــري ذلــك، َّ ُوالــشخص أعــرف ، ُّ ُ

ُعترب أئمةَوهلذا ي، باصطالح أهل بلده ُ ِ ِ حديث إسامعيلِ النقلَ ، وا بـهُّفـام وجـدوه مـن الـشاميني احتجـ؛ ٍ عياشبن َ

َملا يوج؛  يلتفتوا إليهوما كان من احلجازيني والكوفيني مل  .)٢(»ُإذا رواه عن الغرباء، ِ يف حديثه من النكارةُدُ

ِّالـشق(ومن أمثلة هذا النوع من املصطلحات مصطلح   مـن ٌوهـو نـوع،  مـن عالمـات التـصحيحٍكعالمـة) َّ

ِّ يف مد اخلطُ تتمثلِّ الشقُوصورة،  خطأٍها بشكلُت كتابتَّ التي متِ عىل الكلامتِ الرضبِأنواع ِ عىل املـرضوب عليـه ِّ

ِخمتلطا بالكلامت املرضوب عليها ِ ً)٣( . 

َوال يعر،  املغربُه إال أهلْ مل يستعملُفهذا املصطلح  ُويدل عىل ذلك قـول،  املرشقِ أهل املحدثني من عندُفُ

ُّالشق(«: )ه٨٠٦ت(احلافظ العراقي  ِبفتح الشني املعجمـة وتـشديد القـاف) َّ
َ َ ُوهـذا االصـطالح ال يعرفـ، ْ ِ ُه أهـل ُ

ُومل يذكره اخلطيب يف ، )٤(املرشق ْ ٌوهو اصطالح ألهل املغرب) الكفاية(وال يف ) اجلامع(ُ
)٦(»)٥( . 

                                         
 .٢/١٧٢: النكت الوفية بام يف رشح األلفية، لربهان الدين البقاعي)   ١(

 .١٢:االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلثار، للحازمي، ص)   ٢(

 .٣٠٨:معرفة أنواع علم احلديث، البن الصالح، ص: ينظر)    ٣(

ديـوان : ينظـر. هم الذين يسكنون يف البالد الواقعة يف مرص ورشقها؛ كالشام والعـراق، وخراسـان ومـا وراء النهـر، ونحوهـا: أهل املرشق)    ٤(

 .١/٤٥٧: املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عارصهم من ذوي الشأن األكرب، البن خلدون

ِّ البالد الواقعـة يف شـامل إفريقيـة يف غـريب مـرص، مـن أهـل ليبيـا وتـونس واجلزائـر واملغـرب وموريتانيـا هم الذين يسكنون يف: أهل املغرب)    ٥(

 .٥/١٦١: معجم البلدان، لياقوت احلموي: ينظر. واألندلس

 .٢١٦التقييد واإليضاح رشح مقدمة ابن الصالح، للحافظ العراقي، )    ٦(



أماع ات ا : اما/ ب اولا  ٧٤  

ا ا :ُرل ومة ا    ت ااع اأم  

فقـد ، اصـة اخلُوأمـا املـصطلحات،  االسـتعاملُ كثـريةٌ هـي مـصطلحاتَ املصطلحات العامةَّ أنِمن املعروف

 َوقـد تكـون نـادرة، ت فيـهَِحلُ الذي اصـطِ يف الوسطٍأي يستعملها املصطلحون هلا بكثرة؛  االستعاملَتكون كثرية

 . النادرةُاملصطلحات: اوهو ما يطلق عليه، االستعامل

 : فقال،  إىل مفهوم كثرة االستعامل وندرته أو قلته)ه٨٥٢ت (ُوقد أشار احلافظ ابن حجر

ِويقل إطالق الفردية عليـه.. .الفرد النسبي« ِ
َّ ُ ًألن الغريـب والفـرد مرتادفـان لغـة واصـطالحا؛ ُّ ً َ َإال أن أهـل ، َ َّ

ُاالصطالح غايروا بينهام من حيث كثرة االستعامل وقلت َُّ ِ َ ِفالفرد أكثر ما يطلقونـه عـىل الفـرد، هِ ِ
ُ والغريـب ،  املطلـقُ

ِأكثر ما يطلقونه عىل الفرد
ُ  .)١(» النسبيُ

ِيمكن تقسيم املصطلحاتوعىل هذا 
 : ه إىل نوعنيُ االستعامل وندرتُ من حيث كثرةِ احلديثيةُ

 :  االستعاملُاملصطلحات احلديثية الكثرية: األول

 :  االستعاملُاملصطلحات احلديثية النادرة: الثاين

 :  عن هذين النوعني يف املطلبني اآلتينيُقد حتدثتو

  : لات اة ا: ا اول

، ِكاحلـديث،  املحـدثنيُها عامـةُ التـي يـستعملِ العامـةِ املـصطلحاتُ تـشملِ االسـتعاملُ الكثـريةُاملـصطلحات

ــرب ــر، ِواخل ــصحيح، ِواألث ــوع، ِوالباطــل، ِوالــضعيف، ِوال ــتن، ِوالــسند، ِواملوض ، ِّوالــصحايب، والــراوي، ِوامل

، ِبِواملــضطر، ِلَواملعــض، ِّوالــشاذ، ِرَواملنكــ، ِلَواملرســ، ِواملنقطــع، ِواملقطــوع، ِواملوقــوف، ِواملرفــوع، ِّوالتــابعي

 .هاِونحو، ِفَّواملصح، ِواملقلوب

 املحـدثني ُها بعـضُ اخلاصـة التـي يـستعملِ املـصطلحاتُ بعضِ االستعاملِ الكثريةِ يف املصطلحاتُكام يدخل

 )احلـسن(ومـصطلح ،  الرتمـذي اإلمـامد عنـ)احلـسن( ِكمـصطلح، أو يف عـرصهم، بهم أو يف بيئتهمُ يف كتٍبكثرة

ِّروينـا(ومـصطلح ، ةبعند املغار) أخربنا(ومصطلح ، )ّقَّالش(ومصطلح ، عند اإلمام البغوي عنـد احلـافظ ابـن ) ُ

  .ونحو هذه املصطلحات، الصالح

  

  

  

                                         
 .٥٧: حجر، صنزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، البن)   ١(



أماع ات ا : اما/ ب اولا  ٧٥  

ما ل: ادرة ات اا :  

َّ سقط وشذُر اليشءَوند، ومجعه نوادر، )ندر (ِّ الثالثيِ من الفعلٍ فاعلُ يف اللغة اسمُالنادر : ٌ نـادرٌوكـالم، )١(َ

: ُالنـادر«: وقـال الكفـوي. )٣(»ًه قلـيالُهو الذي يكـون وجـود: النادر«قال اجلرجاين . )٢( عن املعتادٌ خارجٌغريب

 .)٤(»ُّأقل من القليل

ُ الـذي اسـتعمله حمـدث أو أكثـرُّ اخلـاصُ هو املـصطلحِ االستعاملُواملصطلح النادر َلكـن اسـتعامله مل يكـن  ،ٌ

ًمنهجــا عامــا أو دائــام يف عباراتــه أو يف كتبــه التــي صــنفها وانتــرشت بــني الــرواة ً ؛  نــادرٍولكنــه اســتعمله بــشكل. ً

ًها بعض النقاد مرة أو مرتني فقطُكاملصطلحات التي يستعمل ُ. 

ْإردخ(ومن املصطلحات النادرة مصطلح  َ لـم ِة عـىل كثـرة ع عيـاش للداللـبـن استعمله أبو بكـرالذي ، )لْ

، ُومعي أمحـد ابنـي، َّ عياشبن ُذهبت إىل أيب بكر«: )ه١٩٦ت ( اجلراحبن ُقال وكيع. ه باحلديثِالراوي ومعرفت

َفانتخبــت عليــه أحاديــث ُفلــام حــدثنا هبــا وقمنــا، ُ َّ ٍ عيــاش إلنــسانبــن قــال أبــو بكــر، َّ
َتــدري مــن انتخــب هــذه  : َّ

ْ؟ انتخبها رجل إرَاألحاديث ُاإلردخـل«: )ه٣٨٨ت( َّ قال أبو سـليامن اخلطـايب.)٥(»ٌلْخَدٌ َ ُالـضخم: ْ َّيريـد أنـه يف ؛ َّ

 .)٦(»ٌالعلم واملعرفة باحلديث ضخم كبري

قـال «: قـال، )ه٢٩٠ت ( حنبـلبـن  أمحـدبـن اهللا عبـدما ذكـره ، ومن أمثلة املصطلحات النادرة االستعامل

َمرسل: ؟ قال)َهيوي(ا م: ُقلت أليب، ويَ هي)٧(ٌفالن حديثه: ُكان شعبة يقول: أيب قـال «: ًاهللا أيـضا عبـدوقال ، )٨(»ُ

َ سليامن الفزاريبن احلارث: أيب َحديثه هي؛ ٌمل يكن به بأس، ُ  .)٩(»يعني مراسيل؛ ويُ

ومـن أجـل ذلـك ،  اإلمـام أمحـد معنـاهبـن اهللا عبـددرك ُلندرته وقلة استعامله مل ي) حديثه هيوي(فمصطلح 

 .املصطلحسأل أباه عن مقصد شعبة من هذا 

                                         
 .٥/١٩٩: ، ولسان العرب، البن منظور٥/٤٠٨: يف مقاييس اللغة، البن فارس) ندر(مادة : ينظر)   ١(

 .٢/٢٥٩: يف أساس البالغة، للزخمرشي) ندر(مادة : ينظر)   ٢(

 .١٢٤ التعريفات، للجرجاين، )   ٣(

 .٥٢٩:الكليات، للكفوي، ص)   ٤(

 .٣/٤٦٩): يرواية الدور(تاريخ ابن معني، )   ٥(

 .١/٣٧: النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري اجلزري: ً، وينظر أيضا٣/١٩٢: غريب احلديث، للخطايب)   ٦(

 ).ُحديثه هيوي(، ولعل صواب العبارة هو كام جاء يف قول اإلمام أمحد )حدثنيه(يف املطبوع )   ٧(

 .٣/٩٤): اهللا اية ابنه عبدرو( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٨(

 .٢/٣٦٢): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٩(



أماع ات ا : اما/ ب اولا  ٧٦  

ُويبدو أن أصل هذا املصطلح من اهلوي وهو سقوط  ِوهو إنام يكون عنـد انقطـاع، ٍّ أو علوٍ من ارتفاعِ اليشءُ

َما يستمس  ُ احلـديثَ سـقطَ أو انقطعُ السندَفإذا ذهب،  احلديثِ من سقوطُه هو املانعُ احلديث واتصالُفسند؛ ُك بهُ

َحديثه هيوي(: وهو ما يقال فيه، وهوى  .هللا أعلموا، )ُ

ُيثبج احلديث( مصطلح ِومن املصطلحات النادرة االستعامل ِّ   راشـدبـن ِامل الـيمن معمـرَ الذي استعمله عـ)ُ

ُكان يثبج احلديث«: ) الصنعاينٍوسَ رشبن إسامعيل( يف حيث قال، )ه١٥٤ت( ِّ ُ«)١(. 

ُّروح أحـب : لـهوقيـل ] بـن حنبـل[ ُسـمعت أمحـد«: قـال، )ه٢٧٥ت (ما ذكره أبو داود السجـستاينومثله  ٌ

َكان روح خيرج الكتاب: إليك أو أبو عاصم؟ قال ُ ٌِ َوأبو عاصم يثبج احلديث، ُ ٍُ ِّ«)٢(. 

: ِ احلـديثِألن معنـى تثبـيج،  احلديثِ يف حكايةُ واالضطرابُ والنقصانُواملقصود هبذا املصطلح هو الزيادة

ًثبج الكـالم تثبيجـا فهـو أن ال يـأيت : ُأما قوهلم«:  فارسُ ابن إمام اللغةويف ذلك يقول،  به عىل وجههِ اإلتيانُعدم َ َ َّ

 .)٣(»هِبه عىل وجه

  

  

  

                                         
 .١/٥٢٠: ، والكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي١/٣٥٩: التاريخ الكبري، للبخاري)   ١(

 .٩/٣٨٥: ، وتاريخ بغداد، للخطيب البغدادي٣٤٧:سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد، ص)   ٢(

 .١/٤٠٠: يف مقاييس اللغة، البن فارس) ثبج(مادة )   ٣(



أماع ات ا : اما/ ب اولا  ٧٧  

اا ده: او ُ أو   ُدو   ت ااع اأم  

 التـي اسـتعملها املحـدثون قبـل التـصنيف مل ِ املـصطلحاتَ أغلـبَّ املحـدثني أنِ عمـلِ يف واقـعُ الناظرُيلحظ

 ِغـري أهنـم رشحـوا بعـض املـصطلحات؛  معانيهـا بيـنهمِبـسبب انتـشارها ووضـوح؛ حها أو تعريفهـايقوموا برش

َ التي يمكن أن تشكلِاحلديثية ِ ُ  ِ املانعـةِ اجلامعـةِ ال تنحو منحى احلـدودٍ بسيطةٍ وعباراتٍبألفاظ،  الرواةِ عىل بعضُ

 . املنطق فيام بعدِ علمِ مع ظهورْالتي ظهرت

 وجـوده ُ هلا أو عـدمٍ تعريفُمن حيث وجود،  قبل التصنيفِ احلديثيةِ املصطلحاتُمُيمكن تقسي، وعىل هذا

 : إىل نوعني

 :  املعرفةُ غريُاملصطلحات: األول

 . املعرفةُاملصطلحات: الثاين

 :  عن هذين النوعني يف املطلبني اآلتينيُوقد حتدثت

  : ات  ا: ا اول

ُ التي استعملها املحدثون والنقادُاملصطلحات: ري املعرفةملصطلحات غويقصد با  . دون بيان معناهاَ

ِوالناظر يف املصطلحات
َّ التي انترشت قبل التصنيف يلحظ أن أغلبها تمِ احلديثيةُ َ

ِ ، ُ استعامله دون بيان معنـاهَ

 .ا يستعملوهنا التي كانوِ املصطلحاتِ تعريفِعىل عادة املتقدمني يف عدم،  مفهومه وفحواهِأو رشح

ِويبدو أن  متكن أغلب الرواة واملحدثني بأساليب العرب ِ ِوطرقهم يف استعامل األلفاظ، ُّ ِ َجعل معـاين تلـك ، ُ

ٍفلـم تكــن يف حاجـة إىل رشح؛ ًاملـصطلحات مفهومـة بالبداهـة والـسليقة هـذا باإلضــافة إىل ، ٍ أو تعريـفٍ أو بيـانٍ

ًالــرحالت احلديثيــة التــي كانــت منتــرشة لطلــب ممــا جعــل تلــك ، ِمــن الــشيوخ والــرواة،  األحاديــث ورواياهتــاِّ

ِاملصطلحات لغة العلم التي كانوا يتخاطبون هبا ِّ استعامهلا العميل عنُفأغنى واقع، َِ
 . تعريفها النظريِ احلاجة إىلِ

يم هـذه  إىل مفـاهِ املحدثون بعد التصنيف يف الوصـولَوقد اجتهد، ٌ كثريةِ من املصطلحاتِ هذا النوعُوأمثلة

 .ِ بعضها اآلخرواختلفوا يف،  املفاهيمِاتفقوا يف حتديد بعضف، املصطلحات

ويف ، وبيـان مراتبهـا ومعانيهـا، وتصنيفها، ِ هذه املصطلحاتِعْ مجِه املتأخرون من املحدثني إىل رضورةَّكام نب

ُّذلك يقول اإلمام السخاوي ُّولـو اعتنـى بـارع بتتب«:  رمحه اهللا)ه٩٠٢ت (َّ ] عبـارات اجلـرح والتعـديل: أي[عهـا ٌ

ِ كل لفظة باملرتبة املشاهبة هلاَعَضَوو ِ ٍ ًمع رشح معانيها لغة واصطالحا، ّ ً  .)١(»ًلكان حسنا، ِ

  

                                         
 .٢/١١٤:  فتح املغيث برشح ألفية احلديث، للسخاوي) ١(



أماع ات ا : اما/ ب اولا  

ما ا :َت اا :  

 : وفيها مسألتان.  من وجوه التعريفٍفها املحدثون بأي وجهَّ التي عرُ هبا املصطلحاتُويقصد

  : صور التعريفات التي استعملها املحدثون قبل التصنيف: املسألة األوىل

ِّهو اإلعالم عن ماهية اليشء أو ما يميزه عن غريه: ُالتعريف ُ َّ
ِ

ُ
ٌإمـا تعريـف : وهو عند املناطقة عىل نـوعني. )١(

 . رسميٌأو تعريف، ٌّحقيقي

ِ ماهية اليشء املعرف وحقيقتهِفهو ما أنبأ عن متام: أما التعريف احلقيقي
َّ

ُأو هو مـا عرفـه علـامء، )٢(  األصـول َّ

 مـن ُوهـذا النـوع. َّ غري املعرف فيـهِ من دخولُويمنع، َّ اليشء املعرفِ أفرادَّ كلُأي جيمع؛ )٣( املانعُ اجلامعُّبأنه احلد

 إبـراهيم بـن ويف هـذا املعنـى يقـول العالمـة الـيامين حممـد.  عنـد املحـدثني قبـل التـصنيفٍ موجودُالتعريفات غري

ِّذكر احلدود املحققة أمر أجنبي عن هذا الفن«: )ه٨٤٠ت(ير الوز ٌّ ٌ َُ َّ ِفال حاجة إىل التطويل فيه، ِ َ«)٤(. 

ٍّفهــو مــا أنبــأ عــن الــيشء املعــرف بــالزم لــه خمــتص بــه:  فهــوُّ الرســميُوأمــا التعريــف ُ ٍ ِ ِ
َّ وهــذا النــوع مــن . )٥(ُ

ٍوإن بشكل نـادر، هَ وجودَمكن أن نلحظُ هو الذي يِالتعريفات ٍ  ُويمكـن تقـسيم. عنـد املحـدثني قبـل التـصنيف ،ْ

 ُوالتعريـف،  اللفظـيُوالتعريـف،  الوصـفيُالتعريـف(:  هيٍ صورِ ثالث قبل التصنيف إىلُ التي توجدِالتعريفات

 : وبيان هذه الصور مع أمثلتها فيام يأيت). باملثال

 ِوهـو مـا يـدخل حتـت مـصطلح،  لـهِ املصطلح بذكر أوصافه املالزمةُوهو تعريف: التعريف الوصفي: ًأوال

 .)٦(عند املناطقة) الرسم الناقص(

ُّمــا عــرف بــه اإلمــام الــشافعي،  الــذي اســتخدمه املحــدثون قبــل التــصنيفِّ الوصــفيِومــن أمثلــة التعريــف َّ 

ُليس الشاذ من احلديث أن يروي الثقة ما ال يرويه غـريه«: حيث قال، )الشاذ( مصطلح )ه٢٠٤ت( ُ ِّ َُّ
هـذا لـيس ، ِ

َإنــام الــشاذ أن يــروي الثقــة حــديثا خيــالف النــاس، ٍّبــشاذ ُ ً ومثلــه تعريفــه ملــصطلح . )٧(»ُّهــذا الــشاذ مــن احلــديث، ُّ

                                         
 .٣٩٢:الكليات، أليب البقاء الكفوي، ص: ينظر)   ١(

 .٦٢:التعريفات، للجرجاين، ص: ينظر)   ٢(

 .١/١٤: الواضح يف أصول الفقه، أليب الوفاء البغدادي)   ٣(

 .١/١٤٧:    توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار، للصنعاين)٤(

 .٣٩٢:الكليات، أليب البقاء الكفوي، ص: ينظر)   ٥(

 .٣٤:مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم، لإلمام السيوطي، ص: ينظر)    ٦(

، الرسـالة: يف كتابـه( والذي نص عليـه الـشافعي هذا ما نقله احلاكم بسنده عن اإلمام الشافعي،. ١١٩:معرفة علوم احلديث، للحاكم، ص)    ٧(

دث عمـن لقـي مـا مل ] الراوي الثقـة: أي[ًبريا من أن يكون ... ًال تقوم احلجة بخرب اخلاصة حتى جيمع أمورا، منها«): ٣٧٠:ص ِّمدلـسا حي ُـ ً

 

٧٨  



أماع ات ا : اما/ ب اولا  ٧٩  

ًال تقوم احلجة بخرب اخلاصة حتى جيمع أمورا«: حيث قال، )دليسَّالت( ُُ َ َّ ََّ ًبريا من أن يكـون ... منها، َُ الـراوي : أي[َّ

ْمدلسا حيدث عمن لقي ما مل يسمع] الثقة َ َ ِّ ُ ً  .)١(» منهِّ

،  احلــسنِ احلـديثِ يف تعريـف)ه٢٧٩ت( ُّ الرتمـذيُ مــا ذكـره اإلمـامِّ الوصـفيِومـن األمثلـة عـىل التعريـف

ُكـل حـديث يـروى ال ؛ ُفإنام أردنا به حسن إسـناده عنـدنا) ٌ حسنٌحديث(وما ذكرنا يف هذا الكتاب «: حيث قال ُّ ُ

ِيكون يف إسناده من يتهم بالكذب ُ َّ ًشاذاوال يكون احلديث ، ُ ٌويروى من غري وجه نحـو ذاك فهـو عنـدنا حـديث ، ّ ٍ
ُ

 .)٢(»حسن

َ بلفـظ آخـرِ املـصطلحُوهو تعريـف: التعريف اللفظي: ًثانيا
ٍمعلـوم عنـد املخـاطبني مـن الـرواة ، ٍ مـرادف لـهٍ

  يف أقــسامُ يــدخلَّ اللفظـيَ التعريــفَّفـإن، ِّ مـن خواصــهٌ الـيشء هــو يف احلقيقـة خاصــةَوألن مــرادف، واملحـدثني

 .)٣( الرسميِالتعريف

يف بيـان معنـى مـصطلح ه ٢٩٧ت ( أيب شـيبةبـن  جعفر احلافظ أيبومن أمثلة التعريف اللفظي ما جاء عن

ًسـمعت عليــا «: حيـث قــال، )ُذهـب حديثــه( ُ يعنــي ؛ ُ أســلم ذهـب حديثــهبـن روح: يقــول] يعنـي ابــن املـديني[ِ

 .ف له مرادٍ بلفظِ املصطلحَ مفهومَ أيب شيبة رشحُفابن، )٤(»ضاع

ِّيزرف( مصطلح ِ يف رشح)ه٣٢٧ت (ومن ذلك ما ذكره ابن أيب حاتم َ َّحـدثنا ، َّحـدثني أيب«: حيـث قـال، )ُ

ُّحـدثنا األصـمعي: قاال،  معبد املروزيبن وسليامن، ٍّ عيلبن ُنرص ُحـدثنا قـرة، َّ َّكـانوا يـرون أن : قـال، ٍ خالـدبـن َّ

ُالكلبي يزرف ِّ ََّ ْالزرف الزيـادة عـىل الـيشء: )ه٣٢١ت(د األزدي قال ابن دري. )٥(»يكذب: يعني؛ ُ َّ ِّ ََّ َ ُ ُ زرف الرجـل .ْ َ َ َ

ِيف حديث
َ ِّإن ابن الكلبي يزرف يف حديثـه: ُكان يقال: ُّقال األصمعي«: ثم قال ابن دريد، »إذا زاد فيه، ِ َ أي يزيـد ؛ ُ

َسـواء كـان األصـمعي أو غـريه فـإن هـذا الـرشح، ًوأيا كان الشارح للمصطلح. )٦(»فيه َ  ِ التعريـفِ يعـد مـن قبيـلَّ

ُ الذي يستخدم فيهِّاللفظي َ ِ املرادف لبيان مرادفهُ اللفظُ ِ ِ. 

                                         
َما حيدث الثقات خالفه عن النبي ^ ِّيسمع منه، وحيدث عن النبي  ، )٢/٥٨٢: رشح علـل الرتمـذي: يف(، ونقله احلافظ ابـن رجـب »^ِّ

 .»وقد فرس الشافعي الشاذ من احلديث هبذا«: َّوعقب عليه بقوله

 .٣٧٠:الرسالة، لإلمام الشافعي، ص)   ١(

 .٢/٥٧٣: رشح علل الرتمذي، البن رجب احلنبيل: ، وانظر٧٥٨:العلل الصغري، للرتمذي، ص)   ٢(

 .٦٦:ملناظرة، لعبد الرمحن حبنكة امليداين، صضوابط املعرفة وأصول االستدالل وا: ينظر)    ٣(

 .١٤٧: املديني، صبن سؤاالت ابن أيب شيبة لعيل)   ٤(

 .٧/٢٧١: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم الرازي)   ٥(

 .٢/٧٠٦: مجهرة اللغة، البن دريد األزدي)   ٦(



أماع ات ا : اما/ ب اولا  ٨٠  

ِّمــا فــرس بــه مــصطلح : ًومــن األمثلــة أيــضا َّمــشجج(ُ َ ُحيــث ذكــر اخلطيــب البغــدادي بــسنده إىل أيب نعــيم ) ُ

َإذا رأيت كتاب«: أنه قال، )ه٢١٨ت (ُ دكنيبن الفضل ً احلديث مشججاِ صاحبَ َ َّ َ ْفـأقرب ،  التغيـريَ كثـرييعنـي؛ ُ ِ ْ

َّبه من الصحة ِّ«)١(. 

 مـن ٌ اليشء هو يف احلقيقة خاصـةُومثال.  من أمثلتهٍ مثالِ بذكرِ املصطلحُوهو تعريف: التعريف باملثال: ًثالثا

 .)٢( باملثال يف أقسام التعريف الرسميُ التعريفُومن أجل ذلك يدخل، هِّخواص

ِّ عـيل املقـدميبـن عمـر( يف ترمجـة )ه٢٣٠ت (ابـن سـعدومن أمثلة التعريف باملثال ما ذكـره 
ِ َّ َ ، كـان ثقـة«: )ُ

ــديدا ــسا ش ــدلس تدلي ًوكــان ي ً ِّ ــول، ُ ــان يق ــمعت: وك ــسكت، َّوحــدثنا، ُس ــم ي ُث ُ َّ ــول، ُ ــم يق ــن ُهــشام: ث ــروةب ، َ ع

 .)٣(»ُاألعمش

فـأثنى عليـه  ،]َّهو املقدمي[ عيل بن َوذكر عمر، ُسمعت أيب«: )ه٢٩٠ت ( حنبلبن  أمحدبن اهللا عبدوقال 

ُحجاج سمعته: ُسمعته يقول، ُكان يدلس: وقال، ًخريا ِ
 .)٤(»سِّدلُكذا كان ي: فقال أيب، ًيعني حديثا آخر؛ ٌ

ٌحـديث غريـب(ومـا ذكرنـا يف هـذا الكتـاب «: )ه٢٧٩ت (وقال الرتمذي فـإن أهـل احلـديث يـستغربون ) ٌ

ُرب حديث يكون غريبا ال يـروى إال مـن وجـه واحـد ؛ احلديث ملعان عـن أيب ،  سـلمةبـن َّمثـل مـا حـدث محـادً

َلـو طعنـت يف فخـذها (: فقـال، ّأما تكون الذكاة إال يف احللـق واللبـة، ُقلت  يا رسول اهللا: قال، عن أبيه، العرشاء

َوال يعرف أليب العرشاء، عن أيب العرشاء،  سلمةبن ُد به محادَّ تفرٌفهذا حديث، )٥()أجزأ عنك عـن أبيـه إال هـذا ، ُ

عـرف إال مـن ُال ي،  سـلمةبـن  محـادِوإنام اشتهر مـن حـديث، ً مشهورا عند أهل العلمُإن كان احلديثو، احلديث

 .)٦(» لكثرة من روى عنهُفيشتهر احلديث، حديثه

 

                                         
 .٢٤٢:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ١(

 .٦٦:عرفة وأصول االستدالل واملناظرة، لعبد الرمحن حبنكة امليداين، صضوابط امل)   ٢(

 .٩/٢٩٢: الطبقات الكربى، البن سعد)   ٣(

 .٦/١٢٥: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٤(

مـا جـاء يف الـذكاة يف : باب(، والرتمذي يف أبواب األطعمة، )٢٨٢٥: (، رقم)ما جاء يف ذبيحة املرتدية: باب(أخرجه أبو داود يف الضحايا، )   ٥(

ِاملرتدية يف البئر التي ال يوصـل إىل حلقهـا: باب(، والنسائي يف الضحايا، )١٤٨١: (، رقم)احللق واللبة
َ ، وابـن ماجـه يف )٤٤٠٨: (، رقـم)ُ

: ميـزان االعتـدال (، قـال فيـه الـذهبي يف)أبـو العـرشاء الـدارمي(، ويف احلـديث )٣١٨٤: (، رقـم)ذكاة النـاد مـن البهـائم: باب(الذبائح، 

َال يدرى من هو وال من أبوه؛ انفرد عنه محاد«): ٤/٥٥١ َ  .» سلمةبن ُ

 .٢/٥٧٣: رشح علل الرتمذي، البن رجب احلنبيل: ، وانظر٧٥٨:العلل الصغري، للرتمذي، ص)   ٦(



أماع ات ا : اما/ ب اولا  ٨١  

 : خصائص التعريفات التي استعملها املحدثون قبل التصنيف: املسألة الثانية

هلـا ،  احلديثيـة التـي اسـتعملوهاِ املـصطلحاتِدثون لـرشح التـي ذكرهـا املحـَه له أن التعريفـاتُّومما ينبغي التنب

فهـم ُينبغـي أن ت، وحتـى تفهـم هـذه املـصطلحات عـىل وجههـا الـصحيح،  املناطقـةِها عـن تعريفـاتُزِّ متيُخصائص

 : ومن أهم هذه اخلصائص،  هلاُها املميزةُخصائص

 ِ اجلـامعِّ بـصفات احلـدُ ال تتـصفٌفية وصـٌ املحدثني قبل التـصنيف هـي يف أغلبهـا تعريفـاتِإن تعريفات: ًأوال

ه ِ املنطق وحـدودِ أن نحاكم تعريفاهتم إىل قواعدِليس من الصواب،  ذلكِومن أجل،  عند املناطقةُ كام هو احلالِاملانع

ُالتي عرفت واشتهرت عند املتأخرين بعد التصنيف ِ ُ. 

 املفـرسين يف تفـسري بعـض ِ عبـاراتِ يف أثنـاء حديثـه عـن اخـتالف)ه٧٢٨ت ( تيميـةبـن  الدين أمحـدُّقال تقي

ِ مـا يـصح عـنهم مــن اخلـالف يرجـع إىل اخـتالفُغالـب«: ألفـاظ القـرآن الكـريم ِ َِ ْ َ َع ال اخـتالف تـضادُّ تنـوَ َ ِ ْ وذلــك ، ٍ

َّالصنف الثاين... صنفان ِأن يذكر كل منهم من االسم العام بعض أنواعه عـىل سـبيل التمثيـل وتنبيـه املـستمع: ِّ ِ ِ
ْ َ ََّ ِْ َ َ َُ ََ ٌّ  عـىل ُ

ْالنوع ِال عىل سبيل احلد املطابق للمحدود يف عمومه وخصوصه، َّ ُ ُ َُ ِ ِ ِّ ِ«)١(. 

 مل تكـن قــد ِ املانعـةِ اجلامعـةِ احلــدودَألن صـناعة؛  املحـدثني قبـل التـصنيفِ عـىل تعريفــاتُذاتـه ُوينطبـق األمـر

 ِدون النظـر،  مـن تلـك املـصطلحاتُم به الفهُ ما حيصلِرْكِِذب،  اللغويةِم جتري عىل البساطةُوكانت تعريفاهت، راجت

  يفً كانـت كافيـةِ والزمـانِ احلالَوالسبب يف ذلك هو أن قرائن؛  من مفاهيم خمالفةِإىل ما قد ينشأ عن تلك التعريفات

 . املنطقيةَ هو البيان اآلين وليس احلدودِ من تلك التعريفاتَ أن املقصودالداللة عىل

ُّ يتقـارب فيهـا املعنـى االصـطالحيِ التـصنيفَقبـل املحـدثني ِإن غالب مصطلحات: ًثانيا ،  مـع املعنـى اللغـويُ

 مـع املعنـى ُ التـي ال تتطـابقِباستثناء بعض املصطلحات التي تعارف املحدثون عىل ختصيصها ببعض املعاين العرفيـة

 . لتلك الكلامتِ املشهورِّاللغوي

ِال فرق بني التحديث واإلخب«: )ه٨٥٢ت (قال احلافظ ابن حجر ُار من حيث اللغـةَّ ِّويف ادعـاء الفـرق بيـنهام ، ُ

ٌتكلف شديد ٌ ًملا تقرر االصطالح صار ذلك حقيقة عرفية، لكن، ُّ ًَّ ُُ َ َّفتقدم عىل احلقيقة اللغوية، َّ ُ«)٢(. 

مـا حتـت أديـم الـسامء أصـح ( يف تعليقه عىل عبارة أيب عيل النيسابوري )ه٨٨٥ت (ِقال برهان الدين البقاعيو

ِتارة تستعمل عىل مقتـىض أصـل اللغـة فتنفـي الزيـادة فقـط] أفعل: أي صيغة[ُّاحلق أهنا «: )من كتاب مسلم ِ ُ ًوتـارة ، ً

ِعىل مقتىض ما شاع من العرف ِ
ُ َ  .)٣(»ُفتنتفي املساواة، َ

                                         
 .١٣/٣٣٣:   جمموع الفتاوى، البن تيمية)   ١(

 .١٢٤:بن حجر، صنزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، للحافظ ا)   ٢(

 .١/١١٧: النكت الوفية بام يف رشح األلفية، للبقاعي)   ٣(



 

 

  
  

ت اا د  
 :  أربعة مباحثوفيه

  

  : ا اول

  

    فا  تا د.  

  

  ما ا :  
  

  رو ا د ا.  
  

  ا ا :  

  

  .ا ا اة و اة    

  

  اا ا :  
  

ا ا  لا در.  
  

 



 

                           
  

ِمن أهم ما ينبغي أن هيتم به الدارس للمصطلحات احلديثيـة بعـد التمييـز بـني  ِ
ُ ، أنواعهـا وأشـكاهلا املختلفـةَّ

ِفهم ما يتعلق بداللة هذه املصطلحات
ِمن حيث معرفة ماهية الداللة يف كل نوع مـن أنـواع املـ؛ ُ ٍ ِّ ِ ِ

َّ ُومعرفـة ، صطلحُ

ِ وتعددهاتطور داللة املصطلح ِوالتمييز بني الداللة املبارشة وغري املبارشة، ُّ ِ ِباإلضافة إىل معرفة درجـة الـشمول ، ُ ِ ِ

ٍيدها داللة كل مصطلح من املصطلحاتالتي تف ِّ ُ ُ. 

 َدَّقـفتُين أممـا ينبغـي و«: فقـال، إىل أمهية معرفـة داللـة املـصطلحات) ه٧٧١(ُوقد أشار تاج الدين السبكي 

 ِهام عـىل غـريُ فيفهمً لفظةُ من يسمعُيتأ ما رًفكثريا؛ ِلفاظ األِ بمدلوالتِ اجلارح يف اخلربةُحال: ًيضاأ ِحْعند اجلر

 يف ُ وتكـونِ النـاسِرفُ عـِ بـاختالفُفة التـي ختتلـَّلفاظ العرفيام األَّوالسي لفاظاأل ِبمدلوالت ُواخلربة .اهِوجه

ٌقعيدال إه ُ ال يدركٌ شديدٌمرأ ًويف بعضها ذما، ًدحاَ مِزمان األِبعض  .)١(» بالعلمَ

 : ِّومن أهم املسائل التي ينبغي دراستها يف هذا الفصل

 .ِت عند اختالف صيغتهاُداللة املصطلحا: ًأوال

ُتعدد الداللة االصطالحية وتطورها: ًثانيا
ِ ِ

ُ ُّ. 

ُالداللة االصطالحية املبارشة وغري املبارشة:  ًثالثا ُ ُ. 

ِدرجة الشمول يف الداللة االصطالحية: ًرابعا ِ ُ. 

 : ِوقد تم احلديث عن هذه املسائل يف املباحث اآلتية

  

                                         
 .٢/١٨: طبقات الشافعية الكربى، للسبكي)     ١(

ا ا 

دت اا   

  



  ٨٤  د ات ا: اا/ ب اولا

  ف  ات  اد: ا اول

ــدم أن املــصطلحات احلديثيــة ختتلــف يف صــياغتها وبنائهــا اللغــوي ِّتق ُ ، ٍومفــردات، ُوتتنــوع إىل رمــوز، َ

ٍومركبــات ُكــام تتنــوع مفرداهتــا إىل أســامء، َّ ــات إســنادية، وحــروف، وأفعــال، ُ ٍوتتنــوع مركباهتــا أيــضا إىل مركب ٍ ً ُ ُ ،

 .وغريها، ٍوعطفية، ٍوتوكيدية

ُويلحـظ الــدارس املــ ِتفحص للمـصطلحات احلديثيــة أمهيــة النظـر إىل اخــتالف داللــة املـصطلح عنــد تغــري ُ ُّ ِ ِ ِ ِِ َ ُ

ِصــيغته وبنائــه وتركيبــه ِملــا يرتتــب عــىل ذلــك مــن االخــتالف يف فهــم ســياقات بعــض املــصطلحات احلديثيــة؛ ِ ِ ْ ُ
ِ ؛ َّ

ِاللـة املـصطلح يف صـيغته وكـاختالف د، َّعن داللته يف شكله املركـب، ِكاختالف داللة املصطلح يف شكله املفرد

ِاللغوية كفعل عن صيغته كاسم ٍ.  

ِفمثال ختتلف داللـة املـصطلح إن جـاء بالـصيغة العاديـة
َ ُ عـن ) ٌصـالح(: كقـول النقـاد عـن راو مـن الـرواة، ً

َداللته إن جاء بالصيغة املصغرة ِومثـل ذلـك اخـتالف داللـة ). ُصـويلح(: ٍكقول النقاد عن راو آخر مـن الـرواة، َّ

َجوده(و) ِّجيد(ة يف الصيغ  .ونحوها مما سيأيت بيانه، )قيل(و، )قال(و، )َّ

ِرمحـه اهللا إىل أمهيـة التمييــز بـني الـصيغ املختلفـة للمــصطلحات ) ه٨٥٢ت(وقـد أشـار احلـافظ ابــن حجـر 

َالفرد أكثر مـا يطلقونـه عـىل الفـرد املطلـق«: وذلك عندما قال، ِاحلديثية ِ ِ
ُ ُ أكثـر مـا يُالغريـبو، ُُ ِ عـىل الفـرد ِطلقونـهُ

ِوهذا من حيث إطالق االسم عليهام، ِّالنِّسبي ِّوأما من حيث استعامهلم الفعل املـشتق فـال يفرقـون، ُ ُ َّ َ ِ فيقولـون يف ، ُ

ٌتفرد به فالن: ِاملطلق والنسبي ٌأو أغرب به فـالن، َّ ِوقريـب مـن هـذا اخـتالفهم يف املنقطـع واملرسـل. َ َ ِ ُ وهـل مهـا ؛ ٌ

ــأكثر  ُمتغــايران أو ال؟ ف
ــايرِ ــد إطــالق االســم، املحــدثني عــىل التغ ــه عن ــد اســتعامل الفعــل املــشتق ، ِلكن ــا عن ِّوأم ِ ِ ِ

ٌأرسله فالن: فيقولون، َفستعملون اإلرسال فقط ًسواء كان ذلك مرسال أو منقطعا، َ ً َ ُ ٍومن ثم أطلـق غـري واحـد . ٌ
ُ َ َّ َ

ُممن مل يالحظ مواضع استعامهلم عىل كثري من املحدثني أهنم ال ي َ ُِّ ٍ ِ ِ ِغايرون بني املرسل واملنقطـعْ ِ ِ ملـا ؛ ولـيس كـذلك، َ

ْحررناه ِوقل من نبه عىل النُّكتة يف ذلك، َّ َ َّ َّ«)١(. 

ُّكام أشار اإلمام السيوطي  َّد َحـ«: فقـال، ُّإىل هذا املعنى يف تعقيبة عـىل مـا ذكـره احلـافظ العراقـي) ه٩١١ت(ُ

ُّاخلطايب ُما اتصل سنده وعدلت نقلته:  بأنهَيح الصح ] حممدبن ْهو احلافظ أبو سليامن محد[ َّ ْ ِّ َُ َ فلـم : ُّقـال العراقـي، ُ

ِ من الشذوذ والعلةُ الراوي وال السالمةُشرتط ضبطُي َوال شك أن ضبطه ال بد منه: قال، َِّ ّ ُألن من كثـر اخلطـأ يف ؛ َّ َّ

َحديثه وفحش ُ
َاستحق الرتك، ِ ِيف عبارتـهٌالـذي يظهـر يل أن ذلـك داخـل : ُقلـت«: ثم قال الـسيوطي، »َّ

وأن بـني ، َ

                                         
َنزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، البن حجر العسقالين، ص)     ١( ِ:٥٧. 



  ٨٥  د ات ا: اا/ ب اولا

ًوعدلوه فرقا، ُالعدل: قولنا ُّألن املغفل املستحق للرتك ال يصح أن يقال يف حقه؛ َّ
ِ َّ َّ وإن ، َّعدلـه أصـحاب احلـديث: َّ

 . )١(»َّفتأمل، ًكان عدال يف دينه

ِوالسبب يف اختالف داللة املصطلح باختالف
َائه الرتكيبـي هـو أن الـصيغة اللغويـة خيتلـف معبن ُ ناهـا عنـد ََّ

ِكام أن الزيادة يف مبنى الصيغة تـدل عـىل زيـادة يف املعنـى أو يف الداللـة ، ِأو التضعيف، ِأو االستطالة، ِّالعرب باملد ٍ ُِّ َ

ُمــثال ختتلــف يف داللتهــا عــن ) َرضب(فـــ؛ ِاملفهومــة منــه ، )أوهــم(ُختتلــف يف داللتهــا عــن ) وهــم(و، )ْرضبا(ً

 ..وهكذا

ِ ومما يؤكد أمهية التمييز َ بني داللة املصطلح املفردُ
ُمـا ذكـره احلـافظ ابـن حجـر ، وداللـة املـصطلح املركـب، ِ

ِإنه شيخ صالح أراد بـه يف دينـه ال يف حديثـه: قول اخللييل«: حيث قال، )ه٨٥٢ت( ِ
َّألن مـن عـادهتم إذا أرادوا ؛ ٌ

َّوصف الراوي بالصالحية يف احلديث قيدوا ذلك
فإنام يريدون لـه ، ا الصالحفإذا أطلقو، ُفقالوا صالح احلديث، ِ

 .)٢(»يف الديانة

َّفاحلافظ ابن حجر أشار إىل أمهية التمييز بني املصطلح يف صيغته اإلفرادية ُِ ِ ٍِ
، ِواملصطلح يف صـيغته الرتكيبيـة، َ

ٍّبسبب اختالف داللة كل منهام ِ ُحيث تدل صيغة ؛ ِ صـالح (وتـدل صـيغة ، ُاملفردة عـىل العدالـة والديانـة) صالح(ُّ

ِاملركبة عىل الضبط واإلتقان يف نقل احلديث وروايته) ديثاحل ُ. 

 : ويف هذا املبحث سيتم احلديث عن ثالث مسائل هي

ِطبيعة الداللة يف املصطلح الرمزي: ًأوال ُ. 

ِداللة املصطلح املفرد عند اختالف صيغته: ًثانيا ُ. 

ِداللة املصطلح املركب عند اختالف صيغته الرتكيبية: ثالثا َّ ُ. 

ِد حتدثت عن هذه املسائلوق  :  يف املطالب اآلتيةُ

  : ط ا  ا اي: ا اول

ُتقدم أن املصطلح الرمزي إما أن يكون مصطلحا إشاريا عن طريق احلركات اجلسمية التي يقوم هبـا بعـض  ِ ِ ً ً َّ َ

ًوإما أن يكون مصطلحا ماديا عن طريق العالمات الكتابية، النقاد ً. 

                                         
 .١/٦٢: تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي، للسيوطي)   ١(

 .٢/٦٨٠: تاب ابن الصالح، للحافظ ابن حجرالنكت عىل ك)   ٢(



  ٨٦  د ات ا: اا/ ب اولا

ُأما املصطلح اإلشاري فاملتتبع لواقع عمـل املحـدثني يلحـظ أن داللـة هـذا املـصطلح هـي داللـة ظنيـة غـري  َ ُ ِ ُ ُ

ُألهنا تعتمد عىل فهم املتلقي للعرف املحيل الذي تصدر فيه تلك احلركـات؛ قطعية ِّْ
ِ

ُ ِ ِباإلضـافة إىل فهـم شخـصية ، ُ ِِ

 .ِوطريقته يف التعبري عن مشاعره املختلفة، الناقد

َعوج فمه(: ًمثالف ُقال بيده حيركها(أو، )َ ِّ ُ ُكلح وجهه(أو، )َنفض يده(أو، )ِ أو نحوها من املـصطلحات ال ، )َ

ُيمكن أن تفهم داللتها إال من خالل مشاهدة تلك احلركات ُ ِوالقـرائن واملالبـسات ، والسياقات التي متت فيهـا، ُ ِ

ُقائام عىل االجتهاد الذي حيتمل الصواب واخلطأومع كل ذلك يبقى املعنى املفهوم منها ، التي أحاطت هبا ِ ومـن ، ً

ِأجل ذلك كان تالمذة النقاد يعقبون عىل نقلهم لتلك اإلشـارات أو احلركـات بعبـارات تنبـئ عـام فهمـوه منهـا ُ ِ ُ ٍُ ِ ِ ِّ ،

ِّكأنه يضعفه(: كقوهلم ْمل يضعفه ومل يثبته(أو، )ُ ِ ُ  .ونحوها، )ُكان حديثه عنده ليس بيشء(أو ، )ِّْ

َبب الطبيعة االجتهادية يف فهم هـذه احلركـات اعـرتض بعـض املحـدثني بعـد التـصنيف عـىل مـا فهمـه وبس ِ ُ َ ِ

 . بشري البرصي املعروف باملريبن َ سلمة عندما ذكروا عنده صالحبن ُبعض الرواة من ترصف محاد

َّ عـيل الـوراق بـن ُأخرج اخلطيب البغدادي بسنده إىل احلـافظ حممـد َت مـسلمسـأل«: قـال، )ه٢٧٢ت(ٍّ  بـن ُ

ِّعن حديث لصالح املري، إبراهيم ٍ ٍما تصنع بصالح: فقال، ٍ ٌ سـلمة فـامتخط محـادبـن ؟ ذكروه عند محاد!ُ َ لكـن ، »ََ

ًمل ير يف امتخاط محاد جرحا بصالح املري) ه٤٦٣ت(اخلطيب البغدادي  ٍ
 : ولذلك تعقبه بقوله، َ

ِامتخاط محاد عند ذكره ال يوجب رد خربه« َّ ُ ُِ ٍ ،  حييـى الـسكريبـن اهللا عبـدمـا أخـربين ، ه احلكايـةُومثل هـذ، ُ

أخربنـا ابـن : قـال،  األزهـربـن  حممـدبـن ُحدثنا جعفر: قال،  إبراهيم الشافعيبن اهللا عبد بن أخربنا حممد: قال

ِّالغاليب  . )١(»َفبزق ملا سئل عنه،  الشاعربن عن حجاج، يعني ابن معني، َوسئل حييى«: قال، َ

ُركات أو اإلشـارات هـي دالالت ظنيـة فإنـه ال يمكـن تقـديمها عـىل مـا هـو معـروف َفبام أن داللة هذه احل ُ ٌَّ ٌ

بل قال فيـه احلـافظ الـذهبي ، ً الشاعر مثال اتفقت كلمة النقاد عىل توثيقهبن فحجاج؛ ومشهور من حال الراوي

صطلحات اإلشـارية بـام ِففي مثل هذه احلال ال يقبل فهم داللة املـ، )٢(»ُهو احلافظ األوحد املأمون«: )ه٧٤٨ت(

َيعارض املشهور واملعروف من مكانة الراوي ومن أجل ذلك اخرج اخلطيب البغدادي هذا القـول البـن معـني . َ

ُذكر بعض أخبار من استفرس يف اجلرح فذكر ما ال يسقط العدالة«: حتت باب ِ ِ
ُ ِ ُ ِ ُ«)٣(. 

                                         
 .١١٣:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ١(

 .٢/١٠٠: تذكرة احلفاظ، للذهبي)   ٢(

 .١١٠:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٣(



  ٨٧  د ات ا: اا/ ب اولا

ِوأما املصطلح املادي الذي يعرب عنـه بـاحلرف أو بـالرمز فـإ
ُ َّ ُ ُّ ِن فهـم داللتـه يتوقـف عـىل بيـان واضـعه الـذي ُ ُ َّ َِّ

َ

ُأو عىل فهم العرف الذي استعمل فيه هذا احلرف أو الرمز؛ َوضعه َ ِ ُِ ْ ُ ِْ . 

ِمثال إذا تم رسمه عىل طرف حديث من األحاديث ال يمكن فهم داللته من دون بيـان واضـعه ) ع(فحرف 
ُ

ٍ
ُ ً

ُأو معرفة العرف الذي جرى استعامل، الذي وضعه ِ ِ
ومن أجل ذلك اهتم املحدثون ببيـان معـاين العالمـات . ه فيهُ

َكل حديث من حديث شـعبة لـيس «: )ه٢٣٣ت(ومن ذلك قول ابن معني ، ِوالرموز التي يستعملوهنا يف كتبهم ِ ٍ

ٍعليه عالمة عني ْمل يعرضه ، ُ َ عىل شعبة بعدما سمعه]غندر[ِ
ِ«)١(  . 

ُأما العالمات والرموز التي مل يبني النقاد  ، ًفبقيت ميدانا لتخمينات املحدثني واجتهـاداهتم، َمقصودهم منهاُ

ِومثال ذلك استعامل بعض املحدثني حرف  ٌومل يأت عن أحـد مـنهم بيـان ملقـصودهم ، خالل إسناد احلديث) ح(ُ ٍ

ــن اســتعامهلا ــدهم يف تفــسريها، م ــن الــصالح ، فــاختلف املحــدثون ممــن جــاء بع ُويف ذلــك يقــول احلــافظ اب

ِ يأتنــا عــن أحــد ممــن يعتمــد بيــان ألمرهــاومل«: )ه٦٤٣ت( ٌ ُ َ ُ
ٍ ِّغــري أين وجــدت بخــط األســتاذ احلــافظ أيب عــثامن ، ِ ُ

َواحلافظ أيب مسلم عمر، الصابوين ِّ عيل الليثي البخـاريبن ٍ ِّ ِّوالفقيـه املحـدث أيب سـعد اخللـييل، ٍّ
ٍ ِ يف ، رمحهـم اهللا، ِّ

ًمكاهنا بدال عنها  ُوهذا يشعر بكوهن، ًرصحية) َّصح(ِ
ِ

ُوحسن إثبات ). َّصح(ًا رمزا إىل ُ َ َّلـئال يتـوهم ؛ هاهنـا) َّصح(ُ ُ

َأن حديث هذا اإلسناد سقط َ ًولئال يركب اإلسناد الثاين عىل اإلسناد األول فيجعال إسنادا واحدا، َِ ً ُ َّ ُ َ ُِ ِ َّ . 

َوحكى يل بعض من مجعتني وإياه الرحلة بخراسان عمن وصفه بالفضل من األصبهانيني أ ُِ َ َُّ ُِّ ٌهنـا حـاء مهملـة َ َ َ ُ

َمن إسناد إىل إسناد آخر: أي؛ ِمن التحويل َ ٍ ٍ . 

ِوذاكرت فيها بعض أهل العلم من أهل املغرب ِ َ ِوحكيت له عن بعـض مـن لقيـت مـن أهـل احلـديث أهنـا ، ُ ُ ُِ َ

ٌحاء مهملة ِإشارة إىل قولنا؛ ٌ ِأهل املغرب: فقال يل، )احلديث(: ً ًوما عرفت بينَهم اختالفا جيعلوهنا، ُ ً حـاء مهملـةُ ً ،

َويقول أحدهم إذا وصل إليها ٌوذكر يل أنه سمع بعض البغداديني يذكر أيضا أهنا حـاء مهملـة). احلديث(: ُُ ًَ ٌ ُ ُ َ َ
َّوأن ، ِ

ُّويمـر، )حـا(: ُمنهم من يقول إذا انتهى إليها يف القراءة ٍوسـألت أنـا احلـافظ الرحـال أبـا حممـد  .ُ َ َّ َ  بـن القـادر عبـدُ

َّاهللا الرهاوي عبد ٍفذكر أهنا حاء من حائل، عنها،  رمحه اهللاُّ ُحتول بني اإلسنادين: أي؛ ٌ ٍوال يلفظ بـيشء عنـد : قال. ُ ُ ِ
َ

ِومل يعـرف غـري هـذا عـن أحـد مـن مـشاخيه، ِوغـري ذلـك، )احلـديث(َوأنكر كوهنا مـن ، ِاالنتهاء إليها يف القراءة ٍ
َ ْ ِ ،

ِوفيهم عدد كانوا حفاظ احلديث يف وقته َ ٌ َ«)٢(. 

 : ُ الواحد اختلف املحدثون يف بيان معناه إىل أربعة أقول هيُفهذا الرمز

                                         
 .١/٢٧٣: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي)   ١(

 .٣١٢:فة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، صمعر)   ٢(



  ٨٨  د ات ا: اا/ ب اولا

 .للتأكيد عىل صحة اإلسناد) َّصح(ٌاختصار لكلمة ) ح(: األول

ٍأي من إسناد إىل إسناد آخر؛ من التحويل) ح(: الثاين ٍ. 

ِإشارة إىل قول الرواة ) ح(: الثالث  ).احلديث(ٌ

 .دينُحتول بني اإلسنا: أي؛ ٍمن حائل) ح(: الرابع

َال ينبغي أن يصطلح مع نفسه يف كتابه بام ال يفهمه غـريه فيوقـع «: ومن أجل ذلك قال احلافظ ابن الصالح َ
ِ ِ

ُ ُ ِ

َغريه يف حرية ِفإن بني يف أول كتابه أو آخره مراده بتلك العالمـات والرمـوز فـال بـأس... َ
َ َِّ َّ وقـال ابـن مجاعـة . )١(»ْ

ُوال يصطلح مع «: )ه٧٣٣ت(
ِ ٍنفسه برمز َ َال يعرفه الناس إال يبني مرادهِ ُ َُ ُ ُِّ ُ ِ«)٢(. 

ما ا : فا  دا ا د :  

ُينبغي التنبه إىل أن داللـة املـصطلح املفـرد قـد ختتلـف عنـد اخـتالف صـيغته ِ ِ َ ِّألن الخـتالف البنـاء الـرصيف ؛ ُّ
ِ َّ

ِللكلمة دورا يف اختالف معناها ِّوهذا ما يفرس تع، ًِ ُوأمثلة ذلـك يف ، َبري املحدثني عن املصطلح نفسه بصيغ خمتلفةُ

ِكتب العلل واجلرح والتعـديل ِومعرفـة صـور االخـتالف ، إال أنـه ينبغـي لفـت النظـر إليهـا، ًوإن مل تكـن كثـرية، ِ

 .والتاميز فيام بينها

ُومثال ذلك استعامل املحدثني لصيغة  َيستضعف(و، )ضعيف(ُ ُْ( : 

مـوىل ابـن ،  نـافعبـن اهللا عبـدعـن ، وأنـا أسـمع، )ه٢٣٣ت( معـني بن سئل حييى«: يد اجلنبن قال إبراهيم

ِكان مالك يـروي عـن عمـرو«: ٍ معني يف راو آخربن وقال حييى. )٣(»ضعيف: فقال، عمر وكـان ، ٍ أيب عمـروبـن ٌ

ُيستضعف َ ُ«)٤(. 

ُيستضعف(وصيغة ) ضعيف(فاستعامل ابن معني لصيغة  َ ِايزمهـا عنـدهإىل مت، عـىل األرجـح، ُيـشري) ُ
وكـأن ، ُ

َّتعني ثبوت صفة الضعف له وشهرته هبا) ضعيف(َصيغة  ِ َيستـضعف(وأما صـيغة ، َ ِفتـشري إىل تـضعيف بعـض ) ُ ِ
ُ ُ

ِمن غري ثبوت هذه الصفة له، النُّقاد للراوي  .ُأو شهرته هبا، ِ

                                         
 .٢٩٧:معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، ص)   ١(

 .٩٣:املنهل الروي يف خمترص علوم احلديث النبوي، ص)   ٢(

 .٢٧١:سؤاالت ابن اجلنيد، ص)   ٣(

 .٤/٣٣٧: الضعفاء، للعقييل)   ٤(



  ٨٩  د ات ا: اا/ ب اولا

ُومن ذلك أيضا استعامل حممـد يف : حيـث قـال، هلـاتني الـصيغتني يف كتابـه الطبقـات) ه٢٣٠ت(ٍ سـعد بـن ً

 بـن حممـد(ًوقـال أيـضا يف ترمجـة . )١(»وهـو ضـعيف، لـه أحاديـث«: ) زائـدة الليثـيبـن ِ حممـدبن ِصالح(ترمجة 

ُكان كثري احلديث يستضعف«: ) وقاص الليثيبن  علقمةبن عمرو َ ُْ َ«)٢(. 

ٍّفهذا االختالف يف الصيغة يدل عىل اختالف الداللة املأخوذة من كـل مـنهام ُِّ ِ ِ ِ ُوممـا يـستأنس بـه . مأعلـواهللا ، ُ

ِعفا مـن قـوهلَوهـو أخـف ضـ، ٌ جـرح جممـل)ُفَستـضعُي(م ُقوهل«:  احلسن املأريب من املعارصينقول الشيخ أيب م ً

 .)٣(»)عيفَض(

ُومن األمثلة أيضا استعامل املحدثني لصيغة   ). صويلح(وصيغة ) صالح(ً

ِفمــن اســتعامل الــصيغة األوىل يعنــي [ُقلــت لــه «: قــال، )ه٢٨٠ت(ي  ســعيد الــدارمبــن ُمــا ذكــره عــثامن، ِ

ُسـألته «: ًوقـال أيـضا. )٤(»ٌصـالح: الـذي يـروي عـن الزهـري؟ فقـال،  إسـحاقبن الرمحن عبد: ] معنيبن حييى ُ

، ٌثقـة: فهـارون النحـوي؟ فقـال: ُقلـت، ليس به بـأس: كيف هو؟ فقال، ٍ سعدبن  عن هارون]ابن معني: يعني[

ّ ميمون اجلهني؟ فقبن ُفهالل: ُقلت ُ  .)٥(»ٌصالح: الََ

يعنـي حييـى يـن [ُسـألته «: قـال،  سعيد الـدارميبن ما جاء عن عثامن) صويلح(ومن أمثلة استعامله لصيغة 

ٌصــويلح: َ الغــسيل؟ فقـالبـن الـرمحن عبــد عـن ]معـني  عــن ] معـنيبــن يعنـي حييـى[ُألته ســ«: ً وقـال أيـضا.)٦(»ُ

 .)٧(»ُصويلح: َّ يعىل الطائفي؟ فقالبن الرمحن عبد بن اهللا عبد

ــاهني  ــن ش ــافظ اب ــول احل ــضا ق ــة أي ــن األمثل ــد«: )ه٣٨٥ت(ًوم ــن اهللا عب ــيب ــل املخزوم ــالح: ُ املؤم ، ٌص

َ املستورد أبو ضمرةبن اهللا وعبد َ ٌصويلح: َ ُ«)٨(. 

                                         
 .٧/٥٢١: الطبقات الكربى، البن سعد)   ١(

 .٧/٥٢٩: لطبقات الكربى، البن سعدا)   ٢(

شفاء : ً وانظر أيضا.١/٢٠٥:  إسامعيل املأريببن إحتاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم احلديث والعلل واجلرح والتعديل، أليب احلسن مصطفى)   ٣(

 .٤٧٧:ًالعليل بألفاظ وقواعد اجلرح والتعديل، أليب احلسن املأريب أيضا، ص

 .٤٤:، ص)اية الدارميرو(تاريخ ابن معني )   ٤(

 .٢٤٤:، ص)رواية الدارمي(تاريخ ابن معني )   ٥(

 ٢/٣٣٤: الضعفاء، للعقييل: ، وانظر١٣٧:، ص)رواية الدارمي(تاريخ ابن معني )   ٦(

 .٢/٢٧٢: الضعفاء، للعقييل: ، وانظر١٤١:، ص)رواية الدرامي( معني، بن تاريخ)   ٧(

 .١٣١:صتاريخ أسامء الثقات، البن شاهني، )   ٨(



  ٩٠  د ات ا: اا/ ب اولا

ُكـام تـشري إىل ذلـك ؛ َّاملـصغرة) ُصويلح(ِالعادية أقوى من استعامهلم صيغة ) صالح(فاستعامل النقاد لصيغة 

ُالبنية الرصفية   .واهللا أعلم، ٍّلكل منهامُ

ا ا : فا  ا ا د :  

ٍّأنه إذا اختلفت صيغة املركب من مركب إسنادي إىل مركـب إضـايف؛ ُوصورة املسألة ُ ٍُ ٍ ٍِّ َّ ِهـل هلـذا االخـتالف ، ُ

ِيف الصيغة أو يف البناء الرتكيبي أثر يف اختالف الداللة ِ
ٌ ِّ

ًد املحـدثني راويـا بقولـهَفلو وصف أح؛ ِ ، )روى منـاكري(: ُ

َّمستعمال املركب اإلسنادي َ َّمستعمال املركب اإلضايف) ُمنكر احلديث(: َووصف آخر بقوله، ً َ ُهل ختتلـف داللـة ، ً ُ

 املصطلح باختالف صيغته؟

ُتكثـر َال يقتـيض ـ بمجـرده ـ تـرك روايتـه حتـى ، )روى منـاكري(: ُقـوهلم«: )ه٧٠٢ت(قال ابن دقيـق العيـد 

ِاملناكري يف روايته
ُّألن منكـر احلـديث وصـف يف الرجـل يـستحق بـه ؛ )ُمنكـر احلـديث(: ُوينتهي إىل أن يقـال فيـه، ُ ٌَ ُِ َ

ِالرتك حلديثه َوالعبـارة األخـرى ال تقتـيض الديمومـة. َ  إبـراهيم بـن ِحممـد(ٍ حنبـل يف بـن ُكيـف و قـد قـال أمحـد، ُ

َيروي أحاديث منكرة: )التيمي َ َتفق عليهوهو ممن ا، َ ِ ُّ«)١(. 

ُومن األمثلة التي توضح هذه املسألة َفإذا ركب هذا املـصطلح مـع كلمـة أخـرى تركيـب ) شيخ(ُمصطلح : ِّ ِّ ُ

ًوصف أفاد معنى نقديا ِوإن ركب تركيب إضافة مل يفد هذا املعنى، ٍ ٍ
َ ِّ ٌشـيخ ثقـة(: فقول نقاد احلديث، ُ ٌشـيخ (أو ، )ٌ

ٌشيخ صدوق(أو ، )ٌجمهول ٌّشيخ بـرصي(أو ، )ُضعيف احلديثٌشيخ (أو ، )ٌ أو نحـو هـذه املـصطلحات املركبـة ) ٌ

ًتركيبا وصفيا ٍشيخ فالن(خيتلف عن قوله ، ً ًكمصطلح مركب تركيبا إضافيا) ُ ً ٍ. 

                                         
 .٢/١٣٠): ًنقال عن رشح اإلملام، البن دقيق العيد(  فتح املغيث برشح ألفية احلديث، للسخاوي، ) ١(



  ٩١  د ات ا: اا/ ب اولا

ما ا :ُرو ا ُد ا  

ِمـن خــالل تتبــع داللــة املــصطلحات احلديثيــة يف كتــب الــسؤاالت والعلــل ِ ِ ِ ِِ ُ ِ ُّ ِ والطبقــات واجلــرح والتعــديل ِ ِ ْ
ِ َّ

ًنلحظ أن بعض املصطلحات حيمل داللة واحدة، ِوغريها ً َّ ُُ ِ ٍوبعضها اآلخر حيمل أكثـر مـن داللـة، َ
َ ُ َكـام أن بعـض ؛ َ

َاملصطلحات ختتلف داللتهـا عـىل حـسب العـرص الـذي اسـتعملت فيـه ِ ُ ُوهـو مـا يطلـق عليـه التطـور أو التغـري ، ُِ ُ ُ

 . ُّالداليل للمصطلح

ِينبغي التمييز بني تعدد الداللة وتغري الداللة، وعىل هذا ُّ
ِ ُّ ِمن حيـث إن املـصطلح يف حالـة الداللـة املتعـددة ؛ ُ

َ َّ

ِفإن املصطلح يفقد داللته األوىل عىل حساب الداللـة الثانيـة ، ِوأما يف حالة التغري الداليل، ُتستعمل فيه الداللتان ِ ِِ ُ َ

 : ه املصطلحني ال بد من دراسة ذلك يف مسألتنيِولفهم الفرق بني هذ. أو اجلديدة

ِتعدد داللة املصطلحات احلديثية: األوىل
ُ ُّ. 

ِتغري داللة املصطلحات احلديثية: الثانية
ُ ُّ. 

 :  عن هاتني املسألتني يف املطلبني اآلتينيُوقد حتدثت

  : د دِ ات ا: ا اول

ِقبـل احلـديث عـن تعـدد  ُِّ ِداللـة املـصطلحات احلديثيـةَ َال بـد مـن التأكيـد عـىل أن املـصطلحات املركبـة قـد ؛ ِ ِ َّ ُ

ِكاملركب الوصفي واملركب العطفي؛ ُترتكب من مصطلحني أو أكثر َِّ َويف هـذه احلالـة فـإن طبيعـة هـذا الرتكيـب ، َِّّ

ِحتتمل أن يقصد بكل جزء منه معنى خيتلف عن معنى اجلزء اآلخـر ٍ ِّ َُ ُ
ِ ِّملركـب الوصـفيومثـال ا، َ ِ ٌحـسن صـحيح (: َّ ٌ

ٌصدوق ثقة(أو ، )ٌغريب ِتعرف وتنكر(: ُومثال املركب العطفي). ٌ ُخيطئ وخيالف(و، )ِ ُِ.( 

ًففي هذا النوع من املصطلحات قد يقصد الناقد بكل جـزء مـن هـذا الرتكيـب معنـى خاصـا ٍ
ُ ِّ ُ ُ ِ ُأي يمكـن أن ؛ ِ

ِوالسبب يف إمكانية هذا القصد هو أن هـذه ). غريب(داللة ُوغري ، )صحيح(ُغري داللة ) حسن(َيقصد أن داللة 

ُاملصطلحات قد تستعمل يف حالة اإلفراد  .  من دون تركيب، ِ

ُّوأما إن مل يرتكب املـصطلح احلـديثي مـن مـصطلحني َّفـإن ، ِّوالتوكيـدي، ِّواإلضـايف، ِّكاملركـب اإلسـنادي، ُ

ٍطبيعته الرتكيبية ال حتتمل أن يقصد بكل جـزء ِّ َُ َُ ْارضب (: ومثـال املركـب اإلسـنادي. ً منـه معنـى أو داللـة خاصـةَ

ٌثقة ثقة(ومثال املركب التوكيدي ، )ُيسء احلفظ(: ومثال املركب اإلضايف، )عىل حديثه ٌ .( 

ٍففي هذا النوع من املصطلحات الرتكيبية ال يمكن أن يقصد الناقد هبا سوى داللة واحدة ُ َألن أجـزاء هـذه ؛ َ

 .ًية ال تتجزأ لتعطي معاين مفردة بدون الرتكيباملصطلحات الرتكيب



  ٩٢  د ات ا: اا/ ب اولا

ِإن املتتبع لواقع عمل املحدثني يلحـظ أهنـم اسـتعملوا بعـض املـصطلحات : يمكن القول، وبعد هذه البيان ُ ِ َ

، والـصحايب، واملتـصل، واملـتن، الـسند: ومن ذلك مـصطلح، ومل تتغري أو تتطور، ِاحلديثية التي مل تتعدد دالالهتا

 .حوهاون، والتابعي

ٍكام استعملوا مصطلحات أخرى حتمل أكثر من داللة
َ ًوهذا التعدد الداليل إمـا أن يكـون راجعـا إىل علـوم ، ُ

 .ٍأو إىل االشرتاك مع علوم أخرى، احلديث ذاته

ُّأمـا التعــدد الــداليل يف علــوم احلــديث نفــسها ُ ُفــسببه إمـا عمــوم اللفــظ؛ ُّ وأمثلــة . ُوإمــا االشــرتاك اللغــوي، ُ

ُحيـث يـدل هـذا املـصطلح يف أصـل صـيغته اللغويـة عـىل ) يكـذب(أو ) كـذاب(منها مصطلح ، كثريةاالشرتاك 

َّاخلطأ املتعمد أو غري املتعمـد ُالكـذب هـو اإلخبـار عـن «: )ه٧٧٠ت(ويؤكـد ذلـك قـول أيب العبـاس الفيـومي ، َّ

ُسواء فيه العمد واخلطأ، ِاليشء بخالف ما هو ْ«)١(. 

ُواملتتبع لواقع عمل املحدث َوإن كان استعامهلم الغالب هلـذا املـصطلح فـيام تعمـد فيـه ، ني يلحظ أن املحدثنيِّ َّ ُ

ِإال أهنم استعملوه أيضا فيام أخطـأ فيـه الـراوي عـن غـري قـصد، َالراوي اإلخبار عن اليشء بخالف ما هو عليه ً .

 أصـحاب رسـول يـشتم،  عبيـد داعيـة إىل االعتـزالبن كان عمرو«: )ه٣٥٤ت(قول ابن حبان ومن أمثلة ذلك 

ًويكذب مع ذلك يف احلديث تومها ال تعمدا، ^اهللا  ً«)٢(. 

َمل نــر الــصاحلني يف يشء أكــذب مــنهم يف «: )ه٢٩٨ت( ســعيد القطــان بــن ًومــن ذلــك أيــضا  قــول حييــى

ٌوعلق عليه اإلمام مسلم بقوله، »احلديث ُ َ ِجيري الكذب عىل لساهنم«: َّ
 .)٣(»وال يتعمدون الكذب، ُ

ُفـإن هـذا املـصطلح حيمـل داللتـني) أدركـه(ًضا مـصطلح ومن األمثلة أيـ ُّاإلدراك بمعنـى اللقـي: األوىل؛ َ ُ ،

ــد املقــصود باملــصطلح إنــام حتكمــه القــرائن والــسياقات التــي حتــيط ، ُاإلدراك بمعنــى املعــارصة: والثانيــة ُوحتدي ِ ُ

قـد :  مـن أيب الـدرداء؟ قـالَعِسـم، سئل أيب عـن ابـن سـريين«: )ه٣٢٧ت (أيب حاتمًفمثال يقول ابن ، باستعامله

، املعـارصة: )قـد أدركـه(ُ فـيفهم مـن قـول أيب حـاتم .)٤(»وهذا بالبـرصة، ذاك بالشام،  منهَعِه سموال أظنُّ، هَأدرك

 ).وهذا بالبرصة، ذاك بالشام(بداللة قوله ؛ دون اللقاء

                                         
 .٢/٥٢٨: املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، للفيومي)   ١(

 .٢/٦٩: معرفة املجروحني، البن حبان)   ٢(

 .١/١٧: مقدمة صحيح مسلم)   ٣(

 .١٨٧:م، صاملراسيل، البن أيب حات)   ٤(



  ٩٣  د ات ا: اا/ ب اولا

األشـدق أدركـه : ويقـال، ِ األشـدقبـن ُّ موسى الدمـشقيبن ُسليامن«: )ه٢٥٦ت ( البخاريويقول اإلمام

َابن عيينة بمكة َ أدركـه (:  قولـه بداللـةُ بـه اللقـاءُ يقصدِّ البخاريِ يف استعاملُفاإلدراك، )١(»وخرج ومل يسمع منه، ُ

ُفقرينة ذكر املكان تشري إىل أن املقصود باإلدراك اللقاء ال املعارصة) ُابن عيينة بمكة َ ِ. 

ــا ــن هن ــة، وم ــصطلحات ذات الدالل ــز امل ــان متيي ِك ِ ــدةُ ــددة، ِ الواح ــة املتع ــصطلحات ذات الدالل ــن  امل ، ع

ِومالحظة القرائن والسياقات املحيطة باملصطلح لتحديـد داللتـه الـصحيحة مـن أكـرب العواصـم مـن الوقـوع يف  ِِ ِ ِ ِ ُ

 .األخطاء واألوهام

ٍوأمـا التعــدد الــداليل للمــصطلح يف علــوم احلــديث وغــريه بــسبب االشــرتاك االصــطالحي بــني عــدد  ِ
ِّ ُّ ُ مــن ُّ

ٌلكل طائفة من العلـامء كلـامت فـيام بيـنهم متعارفـة«: ُفيشري إليه قول اإلمام السيوطي، ِالعلوم َ ٌ ِ َال يفهـم مـرادهم ؛ ٍ ُ

َإال من بلغ قـصدهم أو شـارفه، منها َ ُمـثال عنـد الفقيـه غـري مـا عنـد األصـويل) الواجـب(َفـإن لفظـة ... َ
ِ َولفظـة ، ً

ُند املحدث غري ما عند اجلديلع) السند(
ِ ِّ...«)٢(. 

ٍويمكــن اإلشــارة إىل التعــدد الــداليل للمــصطلح احلــديثي مــن هــذه اجلهــة بعــدد مــن األمثلــة ومــن ذلــك ، ُ

ِالذي يستعمل يف علـوم احلـديث للداللـة عـىل احلـديث املختلـق املـصنوع) املوضوع(مصطلح  َ ِ ِ ِ ِ ُ
وأمـا يف علـم ، )٣(

ِاملنطق فيستعمل للداللة عىل املسنَد إليه ِ
َأو ما يطلق عليه املبتدأ عند أهل اللغة سـواء تقـدم أو ، ليهأو املحكوم ع، ُ َّ ِ ُ ُ َ ُ

 . )٤(َّتأخر

الــذي اســتعمله املحــدثون للداللــة عــىل األحاديــث املرفوعــة التــي اتــصل ) املــسند(ًومثلــه أيــضا مــصطلح 

ِوأما يف علم املنطق فيستعمل للداللة عىل املحكوم به أو املحمول، )٥(إسنادها ِ وهـو مـا ، ً أو فعـالًسواء كان اسام، ُ

َيقابل اخلرب يف اللغة العربية
)٦(. 

ًومن هذا الباب أيضا مصطلح  َالذي يـستعمل عنـد املحـدثني للداللـة عـىل الـراوي الـذي حفـظ ) احلافظ(ِ ِ ِ
ُ

ًعددا كبريا من األحاديث َإال أنـه كـان يـستعمل أحيانـا يف عـرف البغـداديني للداللـة عـىل مـن حيفـظ الثيـاب يف . ً ُُ ًِ
ْ ُ

 : )ه٥٠٧ت( طاهر املقديس بن ُويف هذا املعنى يقول احلافظ أبو الفضل حممد؛ ماتاحلام

                                         
 .٤/٣٨: التاريخ الكبري، للبخاري)   ١(

 .٢٩:معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم، للسيوطي، ص)   ٢(

 .٢٠١:معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، ص: ينظر)   ٣(

 .١/٨١٧: كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، للتهانوي: ينظر)   ٤(

 .١٧:اكم، صمعرفة علوم احلديث، للح: ينظر)   ٥(

 .١/٨١٧: كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، للتهانوي: ينظر)   ٦(



  ٩٤  د ات ا: اا/ ب اولا

ِّلقب مجاعة من أئمة احلديث حلفظهم له ومعرفته والذب عنه: األول؛ واحلافظ، احلافظ« ُ
ِ ٌمنـسوب : الثـاين. ٍ

ُهم شيخنا احلسنيمن؛ )احلافظ(ّسمونه ُ بغداد يُوأهل، َإىل حفظ الثياب يف احلاممات ؛ عـايل طلحـة النِّبـن محـدأ بن ُ

 ٍّ مهـديبـن َ روى عـن أيب عمـرُاحلـافظ:  يف روايتـه عنـهُوكان يقول،  اليوناريت األصبهاينبن  عنه أبو نرصَثَّحد

 .)١(» املاليني وغريمهاِوأيب سعد

ما ا :ت اا د  : 

ُكانـت متثـل  ،  صـحابته رضـوان اهللا علـيهموعـرص، ^ِإن مصطلحات احلديث التي نشأت يف عرص النبي 

ِحيث كانت هذه املرحلة خالية من التعقيد والتعليل، َالطفولة األوىل من مراحل نشأة هذا العلم ً ُوكان اسـتعامل ، ُ

ِاملصطلحات فيها استعامال بسيطا خيضع ألساليب العرب يف احلديث واخلطاب ِ ِ ِ ُ ً ً. 

ِلكن بروز خماطر جديدة عىل الرواية ا ٍ ٍوظهـور مـصطلحات تعـرب عـن تلـك املخـاطر، حلديثيـةَ
َوكثـرة هـذه ، َ

ٍاملصطلحات أوجبت وجود لغة نقدية موحدة بني النقاد ٍ ٍ
َّ َّ َ ًوإعطـاء كـل مـصطلح داللـة ، ُفبدأ متييـز املـصطلحات، ْ ٍ ِّ ُ

ِمن خالل تقييد إطالقه، ًخاصة ِ ًأو إعطائه داللة ومعنى جديدا مغايرا للمع، ِأو ختصيص عمومه، ِ ً  .نى األولً

ُلكن هذه املصطلحات التـي تـم اسـتعامهلا كانـت تتعـرض دالالهتـا للتغيـري والتطـوير مـن خـالل إلباسـها ، ِ

ُمعاين تضيق أو تتسع َأو ختتلف عن املعاين االصطالحية التي سبق تضمينُها إياها، ُ ُِ. 

ــة ــة املــصطلحات احلديثي ــا كــان مــن الــرضورة البحــث يف تطــور دالل ِومــن هن ِ ِِ ُّ َا يتطلــب البحــث يف وهــذ، ُ

 : مسألتني

ِّمفهوم التغري الداليل للمصطلحات احلديثية: األوىل ُِ. 

ِّمظاهر التغري الداليل للمصطلحات احلديثية: الثانية ُِ. 

 .مفهوم التغري الداليل للمصطلحات احلديثية: املسألة األوىل

ِانتقال الكلمة من الداللة عىل معنى مع: ُّويقصد بالتغري الداليل ِ ِبـسبب تغـري ، ِإىل الداللة عىل معنى آخر، ٍنيُ ُّ

ِّالعرف العام أو اخلاص  .أو بسبب وضع الرشع، ُ

ِوإلدراك مفهوم التغري الداليل يف املصطلحات احلديثية ِ
ِّ ِ ِال بد من التمييز بني صورتني مـن صـور التغـري أو ، ِ ُ

 : التطور الداليل

 

 

                                         
 .٣٦: طاهر املقديس، صبن األنساب املتفقة يف اخلط املامثلة يف النقط والضبط، ملحمد)   ١(



  ٩٥  د ات ا: اا/ ب اولا

ِتغري الداللة الوضعية: الصورة األوىل
ُ : 

ُمثل هذا التغريويت ُّ ً ِّيف نقل الكلمـة مـن أصـل وضـعها اللغـوي: َّ
ِ ِِ ، ِّإىل معناهـا العـريف أو الـرشعي اجلديـدين، ِ

ِوذلك من خالل ختصيص العموم اللغوي للكلمة أو تقييـده ِ
ِّ ِ ًأو إلبـاس الكلمـة معنـى عرفيـا أو رشعيـا جديـدا ، ِ ً ً ِ ِ

ِيرتبط بالوضع اللغوي األول ِّ ِ ِبعالقة من عالقات، ُ  . املجازٍ

ِإىل تغــري داللــة الكلــامت اللغويــة بــسبب ) ه٣٩٥ت(ُوقــد أشــار اإلمــام اللغــوي أبــو احلــسني ابــن فــارس 

ٍأو بسبب الرشع يف أكثر من مناسبة، ُالعرف
ُّكـان األصـمعي «: ُوممـا قالـه يف تغـري داللـة الكلمـة بـسبب العـرف، َ

ْالورد(ُأصل : يقول ِّثم صار إتيان كل يش، ُإتيان املاء) ِ ًء ورداُ ْ ُالقرب(و، ِ ْ ِّثـم صـار يقـال ذلـك لكـل ، ُطلب املـاء) ُ ُ َ

ٍطلب َ ُهو يقرب كذا: ُفيقال؛ َ ُأي يطلبه؛ َ ْوال تقرب كذا، ُ َرفع عقريتـه(: ويقولون. َ َّوأصـل ذلـك أن ، َأي صـوته؛ )َ ُ

َرجال عقرت رجله فرفعها َُ ُ ِ ْ َ
ِ ُ ُوجعل يصيح بأعىل صوته، ً َفقيل بعد ذلك لكل من رفع صوت، َ َ َرفع عقريته: هَ َ«.)١(. 

ِويدخل يف تغري داللـة الكلـامت اللغويـة ِ ِ ِ ُّ ِّانتقاهلـا إىل املعنـى العـريف اخلـاص، ُ ِالـذي يتمثـل يف املـصطلحات ، ُ ُ

ٍالعلمية التي تستعمل يف أي علم من العلوم ُ ِ. 

ِهي يف أصـل وضـعها اللغـوي تـدل عـىل كـون الـيشء بعـد أن مل) احلديث(ُكلمة ، ُومثال ذلك ُّ ِّ
ِ ثـم ، )٢( يكـنِ

ِاصــطلح عــىل إلباســه معنــى جديــدا يف علــوم احلــديث ِِ ً ِّوهــو الداللــة عــىل كــل مــا أضــيف إىل النبــي ، ُِ ُ ِّ  أو إىل ^ُ

ِّفهذا تغري يف الداللة من الوضع اللغوي إىل الوضع العريف اخلاص. ِالصحابة أو التابعني ِّ ِ ِ
ٌ. 

ِوأما تغري داللة الكلامت اللغوية بـسبب الوضـع الـرشعي كانـت «: َفأشـار إليـه ابـن فـارس بقولـه،  اجلديـدُ

ِالعرب يف جاهليتها عىل إرث من إرث آبـائهم ٍ
َّ َّفلـام جـاء اهللا جـل . ِوقـرابينهم، ِونـسائكهم، ِوآداهبـم، ِيف لغـاهتم، ُ َّ

ٌثناؤه باإلسـالم حالـت أحـوال ٌونـسخت ديانـات، ْ ْ ٌوأبطلـت أمـور، ُِ ْ َ ِ َونقلـت مـن اللغـة ألفـاظ مـن مواضـع إ، ُ ٌ َ ِ ىل ُ

ْورشائع رشعت، ْبزيادات زيدت؛ َمواضع أخر ِ ُ ْورشائط رشطت، َ ِ ُ َّفعفى اآلخر األول؛ َ ُ َّ«)٣(. 

ِّيطلـق يف أصـل وضـعه اللغـوي عـىل التـصديق) اإليامن(مصطلح : ًفمثال ْ ُفلـام جـاء اإلسـالم أصـبح لـه ، )٤(ِ

ُبحيث مل يعد يطلق هذا املصطلح إال إذا توافرت رشوط خاصة، معنى خاص  .)٥(اف حمددةوأوص، ُ

                                         
 .58:الصاحبي يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، البن فارس، ص)   ١(

 .٢/٣٦: يف مقاييس اللغة، البن فارس) حدث(مادة : ينظر)    ٢(

 .٤٤:الصاحبي يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، البن فارس، ص)   ٣(

 .١٥/٣٦٨: يف هتذيب اللغة، أليب منصور األزهري) أمن(مادة : ينظر)   ٤(

 .١/١٥٧: مجاع الصحابة، أليب القاسم الاللكائيرشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة من الكتاب والسنة وإ: ينظر)   ٥(



  ٩٦  د ات ا: اا/ ب اولا

 : ُتغري الداللة العرفية اخلاصة: الصورة الثانية

ِويقــصد بتغــري الداللــة العرفيــة اخلاصــة ِ ِ ِ ٍتغــري داللــة املــصطلح مــن داللتــه االصــطالحية األوىل إىل داللــة : ُ ِ ِ ِِ ُ

 . ٍاصطالحية جديدة

ُّفتغري داللة املصطلحات هو تغري املفاهيم التي تدل عليهـا ِ ُ ٍتـدل عـىل مفهـوم معـني يف أول َفبعـد أن كانـت ؛ ُ

َأصبحت تدل عىل مفهوم آخر أوسع منه أو أضيق يف عرص الحق عليه، ٍاستعامل هلا ٍ ُّ. 

ِويبدو يل أن هذا النوع من التغري الداليل إنام تم يف عصور املحدثني الالحقـة بعـد بدايـة التـصنيف يف علـوم  ِ ِ ِ َّ ِّ َ

َحيث إن هذا التصنيف غري يف دالالت؛ احلديث َّ ً كثري من املصطلحات احلديثية التي كانت سائدة عنـد املحـدثني َ ٍ

 .قبل التصنيف

ِومعرفة التغري الداليل للمصطلحات احلديثية يوصل إىل الفهم الـصحيح لكـل مـصطلح مـن املـصطلحات  ٍِ ِّ ُ ِّ ُِّ

ٍمن قبل مستعمليه مـن املحـدثني يف كـل عـرص مـن العـصور َ
ُألنـه مـن الظلـم واإلجحـاف تفـسري مـص؛ ِ

ِ ِطلحات ُّ

َاملحدثني السابقني باملفاهيم التي تواضع عليها الالحقون ِ . 

 : مظاهر التغري الداليل للمصطلحات احلديثية: املسألة الثانية

ِّويمكن للدارس فهم مظاهر التغري الداليل للمصطلحات احلديثية من خالل صورتني ُِ ِ ِ : 

 : صوصِتغري داللة املصطلح من العموم إىل اخل: الصورة األوىل

َاستعمله املحدثون قبل التصنيف للداللة عـىل كـل حـديث انقطـع ) املرسل(مصطلح ؛ ُومثال هذه الصورة
ٍ ِِّ

ِأو حصل سقط يف إسناده، ُسنده ُيف أي موضع حصل هذا السقط أو االنقطاع، َ ُ َ َلكن هـذا املعنـى تغـري إىل معنـى . ٍ

 . )١( التابعيًليصبح عند املحدثني بعد التصنيف خاصا بمرسل، َّأخص منه

 .تغري داللة املصطلح من معناه األول إىل معنى جديد: الصورة الثانية

، ِوالقلـة، ِأطلقه املحدثون قبل التصنيف للداللة عىل الندرة والغرابة) عزيز(مصطلح ؛ ومثال هذه الصورة

ِثالثـة عـن مـداره األول َثم جاء املحدثون بعد التصنيف فاستعملوا هذا املصطلح للداللة عـىل مـا رواه اثنـان أو 

ِأو للداللة عىل ما مل يقل عدد رواته عن اثنني يف كل طبقة من طبقات إسناده كام قال احلـافظ ، )٢(كام قال ابن منده ٍ ُِ ُ َّ

 .)٣(ابن حجر

                                         
 .٢٥:معرفة علوم احلديث، للحاكم، ص: ينظر)   ١(

 . من هذا البحث٣٧٩: ينظر  ص)   ٢(

 . من هذا البحث٣٨٨: ينظر ص)   ٣(



  ٩٧  د ات ا: اا/ ب اولا

ِاسـتعمله املحـدثون قبـل التـصنيف لداللـة عـىل نكـارة احلـديث وضـعفه ) املعضل(مصطلح ؛ ًومثاهلا أيضا

ِخلل يف إسناده أو متنهِووجود ، )١(الشديد َلكن املحدثني بعد التصنيف جعلوا له داللـة أخـرى وهـي مـا سـقط ، ٍ

 . )٢(من بني طريف إسناده راويان فأكثر عىل التوايل

                                         
 . من هذا البحث٤٩١: ينظر ص)   ١(

 .٢/٣: ِاليواقيت والدرر رشح رشح نخبة الفكر، للمناوي: ينظر)   ٢(



  ٩٨  د ات ا: اا/ ب اولا

ا ا :ا ةاا ة وا   

ِختتلف داللة املصطلحات احلديثية عىل املفهوم املراد منها عند  ِ ِِ َّ ُ ُ ُففي احلني الذي تـدل فيـه غالـب ؛ االستعاملِ ُّ ِ

ٍاملصطلحات احلديثية عىل مفهومها بشكل مبارش ٍ ِ ِفإن قـسام آخـر منهـا يـدل عـىل معنـاه مـن خـالل الداللـة غـري ، ِ ِ ُّ ً

 .املبارشة

ِوهذا االختالف يف طريقة الداللة حيتم عىل الباحث التمييز بـني هـذين النـوعني مـن املـصطلحات حتـى ال ِ َِ ُ ِّ ُ 

ًتفهم بعض املصطلحات فهام خاطئا ً ُ ُأو يتم حتميلها من املعاين ما مل يقصد منها عند االستعامل، ُ ُ َّ. 

 : هذين النوعني من املصطلحات يف املطلبني اآلتينيُقد حتدثت عن و

  : ات ا ذات ا اة: ا اول

ِيلحظ املستقري ألساليب املحـدثني يف اسـتعام ُأن أغلـب هـذه املـصطلحات تنبـع ، ِل املـصطلحات احلديثيـةُ َ
ِ

ْداللتهــا االصــطالحية مــن املعــاين اللغويــة التــي وضــعت هلــا يف أصــل اللغــة ُِ
ُ َّ

ِ ، وضــعيف، صــحيح(كمــصطلح . ُ

ُونحوهـا مـن املـصطلحات التـي تفهـم داللتهـا ، )ومـرتوك، وكـذاب، وضـابط، وثبـت، وثقـة، وجيـد، وحسن ُ ِ

 .النظر يف الوضع اللغوي لكل كلمة منهااالصطالحية من خالل 

َومما ال ريب فيه أن هذه املصطلحات احلديثية ِتقرتب دالالهتا االصطالحية وتتباعد يف كثري من األحيـان، َ ُ ُ ،

 .عىل حسب االقرتاب والتباعد يف داللة وضعها اللغوي األول

َّوللتمييــز بــني داللــة املــصطلحات احلديثيــة املتقاربــة ال بــد مــن ِ ِ ِ إىل ، باإلضــافة إىل الوضــع اللغــوي، ِ النظــرِ

ِالقرائن والسياقات والظروف واألحوال التي استعملت فيها هذه املصطلحات ِ ِ ِ. 

ِكلها تدل عىل ضعف الـراوي) كثري اخلطأ(و، )مرتوك احلديث(و، )لني احلديث(مصطلح : ًفمثال إال أنـه ؛ ُّ

ِّال جيوز محلها عىل الرتادف االصطالحي
ِ ُ ُّبل ال بد من معرفة درجة الضعف التـي يـدل عليهـا ، ِّ اللفظيِوالتعدد، ُ ِ ِ ِ

ٍكل مصطلح من تلك املصطلحات ِوهذا ما يمكن حتقيقه من خالل استقراء عمل املحدثني وترصفاهتم، ُّ ُ . 

ُويؤكد أمهية التمييز بني املصطلحات التي تقرتب يف دالالهتـا : قـال،  يوسـف الـسهميبـن ُمـا ذكـره محـزة، َ

ٌفالن لني(: َإذا قلت: ُقلت له، )ه٣٨٥ت(أبا احلسن الدارقطني ُسألت « ًال يكـون سـاقطا : ُأيش تريد بـه؟ قـال) ٌ

ُولكن يكون جمروحا بيشء ال يسقط عن العدالة، )مرتوك احلديث( ًِ
: ؟ قـال)كثـري اخلطـأ(ُوسـألته عمـن يكـون ؛ ُ

ُإن نبهوه عليه ورجع عنه فال يسقط َ َوإن مل يرجع سقط، َّ َ ْ ِ«)١(. 

 

                                         
 .٧٢:ؤاالت محزة السهمي، للدارقطني، صس)   ١(



  ٩٩  د ات ا: اا/ ب اولا

ما ة: اا  ذات ا ت اا :  

ِقــد يعــدل بعــض املحــدثني عــن اســتخدام املــصطلحات ذات الداللــة املبــارشة إىل املــصطلحات  ِ ِ ِ ُ ُ

ــارشة ــري املب ــة غ ِذات الدالل ــرية؛ ِِ ــراض كث ــارش، ألغ ــصطلح املب ــتعامل امل ــن اس ــوقي م ــا الت ِمنه َ ــون ، ِ ِأو لك

ِاملــصطلح غــري امل ِ ِبــارش أبلــغ يف الداللــة عــىل املعنــى املــرادَ ِأو ألن املعنــى واضــح بالنــسبة للمتلقــي، َ
ٌ ،

 .ِفيكتفي باألسلوب غري املبارش

ــدثون إىل  ــتعملها املح ــي اس ــارشة الت ــري املب ــاليب غ ــسم األس ــة ُوتنق ــاليبِثالث ــي، أس ، التــشبيه(: ه

 : وبيان هذه األساليب فيام يأيت). والتعريض، ُوالكناية

َّأسلوب التشبيه ً:أوال ُ : 

ــو  ــشبيه ه ــةَّوالت ــرتاكُالدالل ــىل اش ــيئنيِ ع ــفِ ش ــافٍ يف وص ــن أوص ــيشءِ م ــسِ ال ــش، هِ يف نف جاعة َّكال

 .)١(مسَّ يف الشِورُّوالن، ِيف األسد

ـــة ِومـــن أمثلـــة اســـتعامل املحـــدثني هلـــذا األســـلوب مـــن أســـاليب الدالل ِ ٍّمـــا ذكـــره ابـــن عـــدي ، ِ ُ

ـــَتـــابُ يال«: ) العـــرين رمحـــةبـــن ِكـــادح(يف ترمجـــة ) ه٣٦٥ت(  ُويـــشبه،  متونـــه يف أســـانيده واله يفع علي

 .)٢(»هم عليه أحدُِعتابُ ما ال ي فيهاُهم يقعَفإن أحاديث؛  الصاحلنيَه حديثُحديث

ــث الــصاحلني ــه بأحادي ــشبيه حديث ــابن عــدي اعتمــد يف ذكــر حــال الــراوي عــىل ت ِف ِ ِِ ْ ٌوهــو أســلوب ، َ

َوقـــد يتبـــادر إىل الـــذهن أن ابـــن عـــدي يـــرى تعـــديل ، قـــصودُغـــري مبـــارش يف الداللـــة عـــىل املعنـــى امل ٍّ َ

ــراوي ــه بحــديث الــصاحلني؛ ال ــه شــبه حديث ِألن َ ــسياق كــالم ابــن عــدي، َّ ٍّلكــن املتأمــل ل ِ ِ َ ُيلحــظ أنــه ، ِّ

َيقــصد جــرح الــراوي ال تعديلــه َ ْ ِوذلـــك مــن خــالل وجــه الــشبه الـــذي ذكــره؛ ُ َّ فـــإن «: ُوهــو قولــه، ِ

ُأحــاديثهم يقــع فيهــا مــا ال  ــه أحــدَ ــابعهم علي ــدما قــال. »ُيت ــه يف موضــع آخــر عن ويف «: ٍوهــو مــا أشــار إلي

َحديث الصاحلني بعض النكرة
ِ َِّ ُ َّ«)٣(. 

                                         
 .٥٨:، والتعريفات، للجرجاين، ص٢٣٩:الصناعتني؛ الكتابة والشعر، أليب هالل العسكري، ص: ينظر)   ١(

 .٧/٢٣٠: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٢(

 .٤/١٢٠: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٣(



  ١٠٠  د ات ا: اا/ ب اولا

ِومــن األمثلــة أيــضا قــول ابــن حبــان  ُ : )ُ عمــري اهلمــداينبــن ِ ســعيدبــن ِجمالــد(يف ترمجــة ) ه٣٥٤ت(ً

ُجمالــد حديثــ:  قــالٍبـل حنبــن َ حيكـي عــن أمحــدٍ منــصوربــن َ أمحــدُسـمعت: زيمــة يقــولُ ابــن خُسـمعت« ه ٌ

 .)١(»ٌمُلُعن أصحابه كأنه ح

ــد ــال جمال ــان ح ــد إىل بي ــام أمح ــد اإلم ــال عم ــذا املث ِويف ه ُ ِ َ َُ ــن َ ــعيدب ــث ، ٍ س ــارش حي ــري مب ــلوب غ ِبأس ٍ

ــاحللم ــحابه ب ــن أص ــه ع ــبه حديث ُش ُ َ ــرتاك، َّ ــث اش ــام يف ُمــن حي ــل هل ــوهنام ال أص ــم يف ك ــع احلل ــه م َ حديث ُ ُ
ِ

 .)٢(»ليس بيشء«: ٍ يؤكده قول اإلمام أمحد يف جمالد يف موضع آخروهذا ما، احلقيقة والواقع

ــلوب  ــة اســتعامل املحــدثني ألس ــن أمثل ــضاوم ــشبيه أي ــد، ًالت ــا ذكــره حمم ــن م ــن  عــثامنب ــيبة ب  أيب ش

ــال، )ه٢٩٧ت( ــذكرنا ســفيان: ُســمعت أيب يقــول«: ق ٍكنــا عنــد أيب نعــيم ف ُ ــران،  عيينــةبــن َ  بــن ِوعم

ُ عيينــة احلنطــة الالزورديــةبــن ُســفيان: ُفقــال أبــو نعــيم،  عيينــةبــن َحممــدو،  عيينــةبــن وإبــراهيم، عيينــة َّ ُ ََّ َ
ِ ِ

ْ ِ ْ ،

ِّوسائر القوم شعري البط ُ ِ ُ«)٣(. 

ــة يف عــرصهم ــت مــن أفــضل أصــناف احلنط ــة كان ِفالظــاهر أن احلنطــة الالزوردي ِ ِ َ ََّ َْ ــبط ،ُِ ِّ وأن شــعري ال

َّة الالزورديــة، وشــبه ســائر باحلنطــعيينــة  شــبه ســفيان بــن ِومــن أجــل ذلــك كــان مــن أردأ أنــواع الــشعري، َ
ِ

ِّإخوته بشعري البط للداللة عىل علو مكانة سفيان بن عيينة وتفضله عىل سائر إخوته ِّ. 

ــدثني ألســلوب التــشبيه ــاد يف وصــف حــال بعــض الــرواةومــن اســتعامل املح  : قــول بعــض النق

َطري طرأ علينا(و، )٥()ُجراب الكذب(و، )٤()ُالديباج اخلرسواين(  .)٧()ٌطري غريب(و، )٦()ٌ

 

 

                                         
 .٣/١١ :معرفة املجروحني، البن حبان)   ١(

 .٢/٦٦٣: أجوبة أيب زرعة الرازي عىل سؤاالت الربذعي)   ٢(

 .١١٦: أيب شيبة، صبن  عثامنبن مسائل ابن أيب شيبة عن شيوخه، ملحمد)   ٣(

 .٤٩٦:املحدث الفاصل بني الراوي والواعي، للرامهرمزي، ص: ينظر)   ٤(

 .٢/٦٢٥: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي:  ينظر)   ٥(

 .٣٣/٢٠١: تاريخ دمشق، البن عساكر: ظر ين)   ٦(

 .٣/٣٧: ً، وميزان االعتدل، للذهبي أيضا٢/٥٤٦: املغني يف الضعفاء، للذهبي:  ينظر)   ٧(



  ١٠١  د ات ا: اا/ ب اولا

 : أسلوب الكناية: ًانيثا

ُهي اللفظ املـستعملالكناية  ِ فـيام وضـع لـه يف اصـطالح التخاطـبّ َ ُ
ُمـرادا بـه الزم معنـاه، ِ مـع جـواز إرادة ، ً

ِوالفرق بـني الكنايـة واملجـاز أن املجـاز فيـه قرينـة مانعـة مـن إرادة املعنـى األصـيل. املعنى األصيل ٌِ ٌ يـة وأمـا الكنا، َ

َّفيجوز أن يقصد املتكلم املعنى األصيل مع الزم معناه ُ ِّ َ ُ
)١(. 

ُوقد استعمل املحدثون أسلوب الكناية للداللة بشكل غري مبارش عىل بعض املفـاهيم احلديثيـة التـي تتعلـق  َّ َِ ِ
َّ َِ ِ ِ ٍ

ِبجــرح الــرواة وتعــديلهم ِ ُويــدخل يف هــذا األســلوب اإلشــارات واحلركــات اجلــسمية، ِ َّ ُ ُ َحــرك يــده(: مثــل؛ ُ َّ()٢( ،

َعوج فمه(و َ َمحض وجهه(و، )٣()َ َ ِكام يـدخل فيـه أيـضا اسـتعامل األمثـال والعبـارات املـشهورة، )٤()َّ عـىل (: مثـل، ً

ٍيدي عدل ْ َسداد من عيش(و، )٦()ُحاطب ليل(و، )٥()َ ٌ ونحوها من األلفـاظ والعبـارات التـي تـدل بأسـلوب ، )٧()َ

 .الكناية عىل املعنى املقصود

ِىل رشح ثالثة أمثلة لتوضيح أسلوب الكناية الذي استعمله بعض املحدثني للتعبري عـن جـرح وسأقترص ع ِْ ُ ِ ٍ

ِالرواة بطريق غري مبارشة ٍ ِ. 

ًكالمها ومترا(: قول الناقد: املثال األول ْ َ ُ ِ( : 

ُذكر عثامن ِ عن منْدل]يعني ابن معني[سألته «: قال) ه٢٨٠ت( سعيد الدارمي بن َ بـه ليس :  عيل؟ فقالبن َ

كأنــه ) ًكالمهــا ومتــرا(: ُّأهيـام أحــب إليــك؟ فقـال: قلــت، صــدوق:  عــيل؟ فقـالبــن َّوأخــوه حبـان: قلــت، بـأس

ّيضعفهام ُ«)٨(. 

ًكالمهــا ومتــرا(ِفقــول ابــن معــني  َمثــل مــن أمثــال العــرب) ُ ََ ِ ٌ ّوقــصة هــذا املثــل كــام ذكــر املفــضل. َ ُ َُ َ ســلمة بــن ِ

ْ وبني يديه زبٍمر بإنسانًأن رجال : )ه٢٩٠ت( ٌنامَوس ٌدُ
ُّأيـام : قـال. ْأنلنـي ممـا بـني يـديك: ُفقال له الرجل، ٌْر ومت)٩(

                                         
، وكـشاف ٣/٥٢: ، واملثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، لضياء الدين ابن األثـري٤٠٣:مفتاح العلوم، أليب يعقوب السكاكي، ص: ينظر)   ١(

 .٢/١٣٨٨: فنون والعلوم، للتهانوياصطالحات ال

 .٦/١٣٩: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم: ينظر)   ٢(

 .٢/٧٨: الضعفاء الكبري، للعقييل: ينظر)   ٣(

 .٤/١٨٥: الضعفاء الكبري، للعقييل: ينظر)   ٤(

 .٩/٢١٥، و٧/٢٤٤، و٦/١٠٣، و٢/٥٥٠: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم: ينظر)   ٥(

 .١/٢٦٩: ، والتاريخ الكبري، البن أيب خيثمة٧/٥٧٣: لطبقات الكربى، البن سعدا: ينظر)   ٦(

 .٧٢/٣٤٢: تاريخ دمشق، البن عساكر: ينظر)   ٧(

 .٩٢:، ص)رواية عثامن الدارمي(تاريخ ابن معني )   ٨(

ِهو كتل من الشحم حمدبة عىل ظهر البعري والنَّاقة، ينظر: َّالسنام)  ٩(
َ ٌْ َّ ََّ  .٤٥٥/ ١: سيط، إلبراهيم مصطفى وآخريناملعجم الو: ٌُ



  ١٠٢  د ات ا: اا/ ب اولا

ْأحب إليك زب َد أم سُُّ ، ُ محـران اجلعـديبـن وُإن الـذي قـال ذلـك عمـر: ويقـال. ًكالمهـا ومتـرا: ُ؟ فقال الرجلٌنامٌ

ِفمر به رجل قد جه، ٍوكان يف إبل ألبيه يرعاها ُد ومتـر وقـْبـُو زٍوبني يدي عمر، ُ واجلوعُه العطشَدّ ٌ فقـال ، )١(ٌصْرٌ

ِأطعمني من زبد: الرجل
ْ ْك أو قرُ َراه وسَثم ق. ًكالمها ومترا: فقال عمرو. كِصُ  .)٢(قاهُ

ٍفلعل مقصود ابن معني من وصف مندل وحبان
َ

ِ ِ ٍ ِ َ ُيهام ال حيتج به نقـاد َّأن كل؛ هبذا املثل، عيفان عندهومها ض، َّ ُّ َ

ِكام هو احلال بالنسبة لل، احلديث َّجائع الذي ال يقتنع ببعض الطعام الذي يقدم إليهُ ُ ُ َِ ًبـل يطلـب غـريه إضـافة إىل ، ِ َ ُ

 . واهللا أعلم، ذلك

 : )محالة احلطب(: قول الناقد: املثال الثاين

ــرواة بطريــق غــري مبــارشة ــال التــي اســتعملت للتعبــري عــن جــرح ال ٍومــن األمث ِ ٍِ ِ ْ ْ ُمــا ذكــره ابــن أيب حــاتم ، ُ

َّ إسـحاق فـيام كتـب إيلبـن ُأخربنا يعقوب«: حيث قال، )ٍ منصوربن نرضال(يف ترمجة ) ه٣٢٧ت( َ حـدثنا : قـال، َ

ٍ منـصور العنَـزي يـروي عنـه ابـن أيب معـرشبـن ُالنـرض: ٍ معـنيبـن ُقلـت ليحيـى: قال، ٍ سعيدبن ُعثامن عـن أيب ، َ

يعنـي «: ابن أيب حاتم بقولهوعلق عليه ، »ُهؤالء محالة احلطب: َمن هؤالء؟ قال؛ ٍّعن عيل ريض اهللا عنه، َاجلنوب

ُكأنه يضعفهم ِّ ُ«. 

َفابن معني استعمل عبارة  َ ٍ ِكأسلوب مـن أسـاليب الكنايـة) محالة احلطب(ُ ٍللتعبـري بـشكل غـري مبـارش عـن ، ٍ ِ ٍِ

َضعف هؤالء الرواة الذين سئل عنهم ِ ِ ِ
ُ ْ. 

 : )كذا وكذا(: قول الناقد: املثال الثالث

. )٣(»كـذا وكـذا:  أيب إسـحاق؟ قـالبن ُسألت أيب عن يونس«: )ه٢٩٠ت( حنبل بن  أمحدبن اهللا عبد قال 

 ِوهـى باالسـتقراء، هُيبـه بـه والـدُ فـيام جيً أمحد كثـريابن اهللا عبدها ُ يستعملُهذه العبارة: قلت«: ُقال اإلمام الذهبي

 .)٤(»ٌِنين فيه لَّ عمٌكناية

 

 

 

                                         
ُالقرص)   ١( ْ  .٢/٧٢٦: يف املعجم الوسيط، إلبراهيم مصطفى وآخرين) قرص(مادة : هو رغيف اخلبز، ينظر: ُ

 .١٤٩: سلمة، صبن الفاخر، للمفضل: ينظر)   ٢(

 .٤/٤٨٣: ، وميزان االعتدال، للذهبي٨/٥٢٦:   الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي) ٣(

 .٤/٤٨٣:   ميزان االعتدال، للذهبي) ٤(



  ١٠٣  د ات ا: اا/ ب اولا

 : ُأسلوب التعريض: ًاثالث

ٌوال مالبـسة ، ٌةَصاحبُوال مـ، ٌّ ذهنيٌ لزومِ يف التعريضُشرتطُفال ي، نايةِلك أخفى من اِ من الكالمٌهو طريقةو َ َ

ُإنـام قـد تكفـي فيـه قـرائن، ُبني معنـى الكـالم ومـا يـراد الداللـة بـه عليـه ًومـا يفهـم ذهنـا هبـا مـن توجيـه ،  احلـالّ َْ ُ

 .   )١(الكالم

ِومن أمثلة استعامل املحدثني ألسلوب التعريض يف مصطلحاهتم ِ ِ ِللداللة عىل بعـض املفـاهيم بطريـق غـري ، ِ ٍ ِ ِ ِ

ُما ذكره اإلمام أمحـد، ٍمبارشة َ إذا ذكـر قـيس]بـن اجلـراح[ُكـان وكيـع «: حيـث قـال، )ه٢٤١ت(ٍ حنبـل بـن ُ  بـن َ

ُومــن ذلــك أيــضا قــول ابــن حبــان . )٣(»اهللا املــستعان: قــال، )٢(الربيــع  املــأمون بــن ُعمــري(يف ترمجــة ) ه٣٥٤ت(ً

 . )٤(»ُعان عىل أخبارهاهللا املست«: )التيمي

، )٥(»لـيس بـيشء«:  معـنيبـن  الربيع قال فيـه حييـىبن َولو رجعنا إىل ترمجة هذين الراويني لوجدنا أن قيس

َعمري(َّوأن . )٦(»ُمرتوك احلديث«: وقال النَّسائي ُفكالمهـا شـديد . )٧(»ال يشء«: قال فيـه الـدارقطني)  املأمونبن ُ

َعرب النقاد عن حاليهام بعبـارةوعندما ، ُمنكر األحاديث، الضعف ِاسـتعمال أسـلوب التعـريض ؛ »اهللا املـستعان«: َّ َ

ِجلرحهام بطريقة غري مبارشة ٍ ِ. 

: قـال، ) عمـرانبـن َّ محـادبـن الـرمحن عبـد(يف ترمجة ) ه٣٢٧ت(ُما ذكره ابن أيب حاتم ، ًومن األمثلة أيضا

َأسأل اهللا السالمة: فقال، ُسألت أبا زرعة عنه« َّ َّ محـاد بـن الـرمحن عبـدُسـألت أيب عـن «: ثم قال. »َ رأسهَّوحرك، ُ

َّفدل ذلك عىل أن استعامل أيب زرعـة ألسـلوب التعـريض بقولـه، )٨(»منكر احلديث: فقال، الطلحي ِ أسـأل اهللا (: َّ

ِإنام يقصد به جرح الراوي بطريقة غري مبارشة) السالمة ٍ
َ ُ. 

                                         
: الـرمحن حبنكـة امليـداين ، والبالغـة العربيـة، للـشيخ عبـد٣/٥٦: املثـل الـسائر يف أدب الكاتـب والـشاعر، لـضياء الـدين ابـن األثـري:   ينظر) ١(

٢/١٥٢. 

َسربت أخبار قيس«): ٢/٢١٨: معرفة املجروحني(  قال ابن حبان يف ) ٢( ًالقدماء واملتأخرين وتتبعتها فرأيته صدوقا مأمونا؛  الربيع من رواية بن ُ ً ُ ُ

ًحيث كان شابا، فلام كرب ساء حفظه، وامتحن بابن سوء، فكان يدخل عليه احلديث فيجيب فيه؛ ثقة منه بابنه، فلام غلب املناكري عىل حديثه  َ ُ ًُ ُ ِ ُ

 .»ومل يتميز استحق جمانبته عند االحتجاج

 .١٤/٤٦٩: ، وتاريخ بغداد، للخطيب البغدادي٩٧:، ص)رواية املروذي( حنبل بن مام أمحد  العلل ومعرفة الرجال، لإل) ٣(

 .٥/٢٥٦:   الثقات، البن حبان) ٤(

 .٣/٢٧٧): رواية الدوري(  التاريخ، البن معني ) ٥(

 .٨٨:  الضعفاء واملرتوكون، للنسائي، ص) ٦(

 .٥٤:  سؤاالت الربقاين للدارقطني، ص) ٧(

 ٥: ديل، البن أيب حاتم  اجلرح والتع) ٨(



  ١٠٤  د ات ا: اا/ ب اولا

ُومن ذلك أيضا ما ذكره الثقة مزاحم ُ ما تقـول : )ه١٦٠ت( احلجاج بن ُقلت لشعبة«: قال، ُّيميٍ زفر التبن ً

ُيف أيب بكر اهلذيل؟ قال  .)١(»دعني ال أقيء: ٍ

ُوأبو بكر اهلذيل هو سلمى ْ سـلمى البـرصيبـن اهللا عبـد بـن ُ  جعفـر املعـروف بـن قـال فيـه احلـافظ حممـد، ُ

 .)٤(»ُمرتوك احلديث«: ُّوقال النَّسائي ،)٣(»ليس بيشء«: وقال ابن معني، )٢(»مل يكن أبو بكر اهلذيل ثقة«: ُبغندر

ِفالظاهر من حال الراوي أن استعامل شعبة رمحه اهللا أسلوب التعريض بعبارة  ِ َ َ َ ُإنـام يقـصد ؛ )دعني ال أقـيء(ِ

ِبه جرح الراوي بطريقة غري مبارشة ٍ
 .واهللا أعلم، َ

                                         
، والكفايـة يف علـم الروايـة، للخطيـب البغـدادي، ٤/٣٤٠: ، والكامل يف ضـعفاء الرجـال، البـن عـدي٢/١٧٧:   الضعفاء الكبري، للعقييل) ١(

 .١١٣:ص

 .٢/١٧٧:   الضعفاء الكبري، للعقييل) ٢(

 .١٢١:، ص)رواية الدارمي(  التاريخ، البن معني ) ٣(

 .٤٦:رتوكون، للنسائي، ص  الضعفاء وامل) ٤(



  ١٠٥  د ات ا: اا/ ب اولا

اا در: اا ا  لا   

ِّيظهر للمتأمل يف َ املصطلحات احلديثية واستعامالهتا عند املحدثني قبـل التـصنيف وبعـدهُ ِ أن دالالت هـذه : ِ

ُاملصطلحات ليست عىل درجة واحدة من حيث الشمول ُ ٍ ٍ ًإذ قد تكون هذه الداللة مطلقـة؛ ِْ َُ ، ًوقـد تكـون أغلبيـة، ُ

ًوقد تكون نسبية ِيمكـن تقـسيم داللـة املـصطلحات احلديثيـة مـن ، وعـىل هـذا. َّ ِ
ِحيـث درجـة الـشمول إىل ثالثـة ُ ُ

 : أقسام

ِاملصطلحات ذات الداللة املطلقة: األول ُ ُ. 

ِاملصطلحات ذات الداللة األغلبية: الثاين ُ ُ. 

ِاملصطلحات ذات الداللة النسبية: الثالث ُ ُ. 

 : يف املطالب اآلتيةُوقد حتدثت عن هذه األقسام 

  : ات ا ذات ا ا: ا اول

ِّاملطلق يف اللغة اسم مفعول من الفعل الرباعي  ُِ ٍ ُ ٍو هو ما ال يقيد بقيد أو رشط، )أطلق(َ ٍ ُ َّ ُ
)١(. 

ِواملصطلح ذو الداللة املطل
َّقة هو املصطلح الذي مل يقيدُ ُ ُ

ِإن داللته ليست مقيـدة بالغلبـة : أي؛ ٍ بقيد أو رشطِ ً ََّ ُ

ــسبية ــر؛ أو النِّ ــع أف ــي شــموهلا جلمي ِممــا يعن َاد اللفــظ املــستعملَ
ِ ــو . ِ ــة ه ــة املــصطلحات احلديثي ِواألصــل يف دالل ِ ِ ُ

ُإال إذا دلت القرائن والسياقات املحيطة باستعامله عىل غري ذلك؛ اإلطالق ُ ُ . 

ِومع ذلك فقد يؤكد نقاد احلـديث عـىل إرادة الداللـة املطلقـة مـن خـالل القرينـة اللفظيـة ِ ِ ِ ِ
ُ ُ وذلـك كـام ذكـر ، ِّ

ُوابـن إدريـس أحـب إليـك أو ابـن : ]البـن معـني: أي[ُقلت «: حيث قال، )ه٢٨٠ت(دارمي  سعيد البن عثامن ُّ ُ

ٍنمري؟ فقال ُإال أن ابن إدريس أرفع، ُكالمها ثقتان: ُ َ َ ِّو هو ثقة يف كل يشء، َّ ُ ٌ«)٢(. 

ُومن ذلك أيضا ما ذكره صالح  ٌ العطار ثبـت]بن يزيد[أبان : قال أيب«: قال، )ه٢٦٥ت( حنبل بن  أمحدبن ً

 .)٣(»ِّيف كل يشء

َومن تتبع واقع عمل املحدثني بعد التصنيف ِ َ َ ِيلحظ أهنم كـانوا يفهمـون الداللـة املطلقـة للمـصطلح، َّ َ َ مـن ، ُ

ُولو مل يقرتن بقرينة لفظية تؤكد ذلك، خالل صيغته ٍ ٍ
 : ومنها، وأمثلة ذلك كثرية. َ

                                         
 .٢/٥٦٤: يف املعجم الوسيط، إلبراهيم مصطفى وآخرين) طلق(مادة : ينظر)   ١(

 .٥٢:، ص)رواية الدارمي(تاريخ ابن معني، )   ٢(

 .٢/٢٩٩: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٣(



  ١٠٦  د ات ا: اا/ ب اولا

ُّقــال اإلمــام الــذهبي  وهــو حجــة ...  واحــدُوثقــه غــري«: )ار دثــبــن حمــارب(يف ترمجــة التــابعي ) ه٧٤٨ت(ُ

 . )١(»ًمطلقا

ُّوقال احلافظ العالئي  َّوثقـه ... ٌمـشهور، ُأحـد التـابعني«: ) السائب الثقفـيبن عطاء(يف ترمجة ) ه٧٦١ت(ُ

 .)٢(»ً حنبل مطلقابن ُأمحد

ٍوقـال ابــن رجــب احلنــبيل  َّضــعفه األكثــرون ، ٌضــعيف:  ســنان الرهــاويبــن أبــو فــروة يزيــد«: )ه٧٩٥ت(ُ

 .)٣(»ًمطلقا

ِكام أشار اإلمام الذهبي إىل مرتبة التوثيق املطلق فقال ِ
ُّ ٌالثقات طبقات«: ُ َفليس من وثق مطلقـا كمـن تكلـم : ُ ُِّ ُ ُ ً َِّ ُ

َّوليس من تكلم يف سوء حفظه واجتهاده يف الطلب كمن ضعفوه، فيه َّ ِ ِ ِ ِّ ُ ُ«)٤(. 

ما ا :ا ذاُت ا ت اا:   

ِاألغلبيــة يف اللغــة مــصدر صــناعي مــن اســم التفــضيل  ٌّ والفعــل الثالثــي منــه ، )َأفعــل(عــىل وزن ) أغلــب(ٌ

َغلــب( َ ٍيــدل عــىل قــوة وقهــر وشــدة) َ ِ ٍَّ ٍ َّ
ِواســم الفاعــل منــه ، )٥( ُوالغالــب يف اللغــة األكثــر). ٌغالــب(ُ : ُواألغلبيــة، ُ

َّاألكثرية
)٦(. 

ُّوتفهم الداللة األغلبية التي تدل ع ُ ُ ُ ُىل الكثـرة الراجحـة مـن خـالل القـرائن اللفظيـة أو احلاليـة التـي يمكـن ُ َّ َّ
ِ ِ ِ ِِ ِ

ِمالحظتها عند دراسة مصطلحات املحدثني واستعامالهتم ِ ِ ُ. 

فإنـه ، إال يف سـفيان،  ثقـة يف كـل يشء]ن عقبـة الكـويفبـ[بيـصة ق«: )ه٢٣٣ت( معـني بن قال حييى: ًفمثال

ُيـستثني بعـض األفـراد الـذين يـشملهم إطـالق ، )إال يف سـفيان(معـني  بن فقول حييى. )٧(»ِسمع منه وهو صغري ُ ِ َ َ

ِمما يعني توثيق قبيصة يف أغلب شيوخه ال يف مجيعهم؛ )ثقة(مصطلح  ِ َ. 

ٍويؤيد هذا الذي قاله ابن معني ُ ُما حدث به حنبل، ُ ان كـ«: قـال، )ه٢٤١ت( حنبل بن  إسحاق عن أمحدبن َّ

َ آدم أصغر من سمع من سـفبن حييى
ِ

ُقبيـصة أصـغر منـي بـسنتني: ]بـن آدم[وقـال حييـى : قـال، يان عنـدناَ ُقلـت ، ُ

                                         
 .٣/٤٤١: ميزان االعتدال، للحافظ الذهبي)   ١(

 .٨٢:، صكتاب املختلطني، للعالئي)   ٢(

 .٢/٨٧٤: رشح علل الرتمذي، البن رجب احلنبيل)   ٣(

 .٨١:املوقظة يف علم مصطلح احلديث، للذهبي، ص)   ٤(

 .٤/٣٨٨: يف مقاييس اللغة، البن فارس) غلب(مادة : ينظر)   ٥(

 .٥٢٩:الكليات، للكفوي، ص)   ٦(

 .١٤/٤٩٣: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)   ٧(



  ١٠٧  د ات ا: اا/ ب اولا

َفـام قـصة قبيـصة يف سـفيان؟ قـال أبـو : ] حنبـلبـن ي ألمحـدأ[لـه ]  إسـحاقبن حنبل: يأ[ َكـان كثـري : اهللا عبـدُ

ُكان صغريا ال يضبط: ُفغري هذا؟ قال: ُقلت له، َالغلط ًال صـاحلا ُكـان قبيـصة رجـ: فغـري سـفيان؟ قـال: ُقلت له، ً ً

 .)١(»...ًثقة

ِسألت أيب عن جعفر«: )ه٢٩٠ت( حنبل بن  أمحدبن اهللا عبدُقول ًومن ذلك أيضا  إذا :  برقـان؟ فقـالبـن ُ

ِّحدث عن غري الزهري فال بأس ِ ِبـل أغلبيـة بـسبب القرينـة ، ليـست مطلقـة) ال بـأس بـه(فداللـة مـصطلح . )٢(»َّ ٌ

ِ حدث عن غري الزهريإذا«: ِاللفظية التي ذكرها اإلمام أمحد وهي َ َّ«. 

ُويمكن ملتتبـع اسـتعامالت املحـدثني بعـد التـصنيف أن يلحـظ أن أكثـر التعريفـات واملفـاهيم التـي ألبـست  ِ ِ ِّ ُ

ِللمصطلحات احلديثية ٍإنام هي تعريفات ذات داللة أغلبية، ِ  .وليست ذات داللة مطلقة، ُ

ُّومن أمثلة ذلك ما ذكره اخلطيب البغدادي  مـا أخـرب : ُاملرفـوع«: حيث قـال، ِعريف املرفوعيف ت) ه٤٦٣ت(ُ

ِفيه الصحايب عن قول الرسول  ِ ِ أو فعله^ُّ
ْ
ُوعلق عليه برهـان الـدين البقـاعي . )٣(»ِ َ عنـدي أن «: بقولـه) ه٨٨٥(َّ

ِكالمه إنام خرج خمرج الغالب َ ََ َ ُإذ غالب ما يضاف إىل النبي ؛ ََ ُ ِّ هو من إضافة الصحايب^ُ َّ
ِ«)٤(. 

َذكر أبـو عـيل الـربداين أنـه سـمع اخلطيـب احلـافظ «: )ه٦٤٣ت(ِ قول احلافظ ابن الصالح ًومن ذلك أيضا َ
ِ

ُّ ٍَّ َ َ

ُّالعيشيون: يقول ْ َ
َبرصيون: ِ ُّ َِ َوالعبسيون، ْ ُّ ْ َ

َكوفيون: ِ ُّ
ِ َوالعنْـسيون، ُ ُّ َشـاميون: َ ُّ

ِ َوقـد قالـه : ]ابـن الـصالح: أي[ُ قلـت .َ

ُقبله احلاكم أبو 
ِ   .)٥(»لبوهذا هو الغا، اهللا عبدَ

                                         
 .١٤/٤٩٣: للخطيب البغداديتاريخ بغداد، )   ١(

 .٢/٤٧٤: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)  ٢(

 .٢١:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٣(

 .١/٣١٧: النكت الوفية بام يف رشح األلفية، للبقاعي)   ٤(

 .٤٥٢:معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، ص)    ٥(



  ١٠٨  د ات ا: اا/ ب اولا

ا ا :ا ذات ا ت اا :  

ٌّالنسبية يف اللغة مصدر صناعي من  َنسب(ُوالفعل الثالثي منه ، )١()نسبة(ٌ َ ٍيدل عىل اتـصال يشء بـيشء) َ ِ ُّ)٢( ،

ٍالداللة التي تكون حمددة باإلضافة إىل يشء آخـر: ِّواملقصود بالداللة النسبية ِ ً َّ ُ َّتكـون مقـدرة بمقـدار حمـددأو ، ُ ً ٍَّ َ ...

ٍالنسبة كمية حتصل ملقدار أو عدد بالقياس إىل مثله: قال التهانوي ٍ ُ ٌ ُ)٣(. 

ُّوقد أشار اإلمـام أبـو الوليـد البـاجي األندلـيس  ُّ ، إىل الداللـة النـسبية يف املـصطلحات احلديثيـة) ه٤٧٤ت(ُ

ُّ به أنه ممن حيتجُيدوال ير) فالن ثقة(: ُلِّ املعدُاعلم أنه قد يقول«: فقال ويريد )  ال بأس بهٌفالن(: ويقول، هِ بحديثُ

ُّأنه حيتج ُه الـسؤالِّجـُوو،  ما هو فيهِبِوإنام ذلك عىل حس؛ هِ بحديثُ ُفقـد يـسأل . لـهِ  يف دينـه ِ الفاضـلِ عـن الرجـلُ

َ يف حديثه فيقرِاملتوسط  أنـه لـيس مـن ُيريـد، )ثقـة ٌفـالن(:  وفـالن؟ فيقـولٍ يف فـالنُما تقول: فيقال،  بالضعفاءُنُ

ِنمط من قر : فإذا قيـل، )ال بأس به(: ُوقد يسأل عنه عىل غري هذا الوجه فيقول .وأنه ثقة باإلضافة إىل غريه،  بهَنُ

، َ عـىل حـسب الـسؤالُهم يف ذلـك تـصدرَ عىل أن ألفاظُّه يدلُّفهذا كل«: ثم قال... » هذاُ غريُالثقة: أهو ثقة؟ قال

ِتكون بحسب إضافة املسؤولو، َوختتلف بحسب ذلك
 .)٤(»هم إىل بعضِ عنهم بعضَ

ِوهناك قرائن كثرية يمكن أن يفهم منها الداللة النسبية يف املصطلح احلـديثي ُ ُ  معـني بـن ًفمـثال يقـول حييـى، ٌُ

 عيـاش ثقـة إذا بـن إسـامعيل«: لكنـه يف روايـة ابـن حمـرز يقـول، )٥(»ٍ عيـاش ثقـةبن ُإسامعيل«: ُّيف رواية الدوري

ٌ عيـاش ثقـة بـن إسـامعيل:  معـني يقـولبن سمعت حييى«:  أيب شيبةبن  عثامنبن وقال حممد. )٦(»ث عن ثقةَّحد ٍ

ِوأما رويته عن أهل احلجاز فإن كتابه ضاع فخلط يف حفظه عنهم، فيام روى عن الشاميني َ َ َ َ فهذا يدل عـىل أن . )٧(»ُ

ٍالداللة املطلقة غري مرادة من قول ابن معني
ُ َ ِل هي مقيدة بالنسبة إىل روايته عن أهل الشامب، )ثقة(: َ ِ ٌ َّ. 

ُومثال ذلك أيضا ما ذكره احلافظ معاوية :  حنبـلبـن قـال يل أمحـد«: قال، )ه٢٦٣ت( صالح األشعري بن ً

لكـن أبـا داود ؛ هـو الداللـة املطلقـة) ثقـة(ِفالظاهر من استعامل اإلمـام أمحـد ملـصطلح . )٨(»َ فضالة ثقةبن ُالفرج

                                         
 .٣/٢٢٠٠: احلميد عمر أمحد خمتار عبد. عارصة، دمعجم اللغة العربية امل)    ١(

 .٥/٤٢٣: يف مقاييس اللغة، البن فارس) نسب(مادة : ينظر)     ٢(

 .٣/٢٧٦: الرسول األمحد  عبدبن النبي ، ودستور العلامء، للقايض عبد٢/٩١٦: املعجم الوسيط، إلبراهيم مصطفى وآخرين: ينظر)    ٣(

 .١/٢٨٣: ج له البخاري يف اجلامع الصحيح، أليب الوليد الباجيالتعديل والتجريح ملن خر)    ٤(

 .٤/٤١١): رواية الدوري(التاريخ، البن معني )   ٥(

 .١/٨٠): رواية ابن حمرز(التاريخ، البن معني )   ٦(

 .٩/٤٩: ، وتاريخ دمشق، البن عساكر١/١٤٠: املعجم الصغري، للطرباين)   ٧(

 .٢/٩٠٢: الكنى واألسامء، للدواليب)   ٨(



  ١٠٩  د ات ا: اا/ ب اولا

ٌإذا حـدث عـن الـشاميني فلـيس بـه بـأس: َ فـضالة؟ قـالبـن فـرج: ُقلت ألمحد«: قال، )ه٢٧٥ت(السجستاين  َ َّ ،

 .)١(»ٌ سعيد مضطرببن َولكن حديثه عن حييى

ٍفهذا النقل الذي نقله أبو داود عن اإلمام أمحد يرجح أن الداللة املطلقة غري مـرادة مـن املـصطلح
ُ َ َ ُ ِّ ِ بـل هـي ، ُ

ِمقيدة بالنسبة إىل روايته ٌ  .» سعيد مضطرببن حديثه عن حييى«: ُويؤكد ذلك قوله،  عن أهل الشامَّ

ُومن األمثلة أيضا قول  ً ِّاحلافظ الذهبي ِ
ضـعيف «: ) أمحـد القزوينـيبـن الـرمحن عبد(يف ترمجة ) ه٧٤٨ت(ِ

إنـام نقـل ذلـك عـن ُاخلطيـب «: بقولـه) ه٨٥٢ت(وعلق عليه احلافظ ابن حجر . )٢(»عند أهل بلده قاله اخلطيب

 أمحـد بـن الـرمحن عبدفون ِّ القزوين كانوا يضعَحدثني أبو عمرو املروزي أن أهل(: فقال، ٍطلقُ مَ غريًداَّه مقيغري

 فقط وقـد روى عـن ِ بام رواه عن أيب احلسنٌه عىل هذا مقيدُفْفضع؛  هذه عبارته)يف روايته عن أيب احلسن القطان

 .)٣(» مستقيمةَغريه أحاديث

ه َهم روايتـُف بعـضَّوضـع، ُه اجلمهـورَقَّووث، ً مطلقاٌه ناسَفَّ شعيب ضعبن وُمرع«: وقال احلافظ ابن حجر

 . )٤(»هِّ عن جدِه عن أبيهِ عىل روايتٌ فمحمولًه مطلقاَفَّومن ضع، ه حسبِّعن جد، عن أبيه

ِمـن إطـالق أصـح األسـانيد ] ابـن الـصالح: يعنـي[ً ذكـره أوال ما«: )ه٧٩٤ت(وقال بدر الدين الزركيش 
ِّ

ٍّبل بالنسبة إىل صحايب دون آخر، ًمطلقاليس 
ِ«)٥(. 

                                         
 .٢٦٥:سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد، ص)   ١(

 .٢/٥٤٦: ميزان االعتدال، للذهبي)   ٢(

 .٣/٤٠٤: لسان امليزان، البن حجر)   ٣(

 .٨/٤٥: هتذيب التهذيب، البن حجر)   ٤(

 .١/١٥٣: النكت عىل مقدمة ابن الصالح، للزركيش)   ٥(



 

 

  
  

ت اا    
 

 : وفيه أربعة مباحث

  

  : ا اول

  

   ت ااء اا ط.  

  
  ما ا :  

  

ت اا  لأ.  

  

 ا ا :  

  

    ا  ات ا م .  

  
  اا ا :  

  

ه       او ا  ت ا  .  

  

 



 

                           
   

َللوصول إىل املفاهيم الدقيقة للمصطلحات احلديثيـة التـي اسـتعملها املحـدثون قبـل التـصنيف ِ ِ ِ
ِّ ِ َّال بـد مـن ، ِ ُ

ِالــسري وفــق مــنهج واضــح املعــامل واألســس واخلطــوات ِ ِ ِ ٍ َ ُوهــذا املــنهج يتمثــل، ِ َّ َّ يف معرفــة املــصطلحات التــي تــم ُ
ِ ِ

ِاستعامهلا وجرى عرف املحدثني عىل استخدامها ُ ُ ومتييـز ، ُّإنام يـتم مـن خـالل اسـتقراء هـذه املـصطلحات، وهذا، ُ

ُومـن حيـث العمـوم واخلـصوص، ُأنواعها من حيث طريقة التعبـري ُومـن حيـث كثـرة االسـتعامل وقلتـه، ُ ومـن ، ُِ

ٍحيث وجود تعريف هلذه املصط
ُلحات عند املحدثني قبل التصنيف وبعده أو عدم وجـودهُ ُليـصل الباحـث بعـد . َ

ِهذا االستقراء إىل مرحلة حتديد املفاهيم الواقعية هلـذه املـصطلحات ِ ِ
َّ

َوهـذه املرحلـة تتطلـب مـن الباحـث الـسري ، ِ ُ َّ ُ

ِضمن أسس حمددة هتديه إىل الطريق الصحيح واملنهج السليم يف تفسري املصط ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َّ  .لحاتٍ

ــذا ــصطلحات، ه ــن م ــصنيف م ــد الت ــدثني بع ــن املح ــاء ع ــا ج ــة م ــع مالحظ ــسيامت، ٍم ــسريات ، ٍوتق ٍوتف

واملوازنة بني هذه املـصطلحات وأقـسامها لبيـان أوجـه العالقـة والتـداخل ، ملصطلحات املحدثني قبل التصنيف

 .فيام بينها

ُفأهم املسائل التي ينبغي الوقوف عندها يف هذا الفص، وعىل هذا ِ  : ل هيُّ

ِطريقة استقراء املصطلحات احلديثية: ًأوال ِ ُ. 

ِأصول تفسري املصطلحات احلديثية: ًثانيا ِ ُ. 

َمكانة تفسريات املحدثني بعد التصنيف: ًثالثا ِ ُ.  

َالتمييز بني مصطلحات املحدثني قبل التص: ًرابعا َ  .َيف وبعدهنُِ

 :  احلديث عن هذه املسائل األربع يف املباحث اآلتيةقد تمو

اا ا  

ت اا    

  



  ات ا :ا اا/ ب اولا  ١١٢  

   ااء ات اط: ا اول

ِلقد كان االستقراء هو الوسيلة األكثر أمهية  لدى علامء احلديث ً َُّ ُ أو يف ، ُسـواء يف حكمهـم عـىل األحاديـث، ُ

ِكـام كـان االسـتقراء هـو الوسـيلة الوحيـدة التـي اعتمـدها املحـدثون بعـد التـصنيف ملعرفـة ، ِحكمهم عىل الرواة َ ُ ُ ُ

ِنهج الذي سار عليه نقاد احلديث قبل التصنيفامل
ُ َّ ُ َ ِوال أدل عىل أمهية االسـتقراء، ِ ِمـن اسـتمرار ، ِوعظـيم خطـره، َّ

ِاملحدثني بعد التصنيف يف تناول التعريفات التي ترشح مصطلحات املحدثني قبـل التـصنيف
ِبالنقـد والتعقيـب ؛ ُ ِ

ِواالستدراك بحجة عدم اعتامدها عىل االسـتقراء ا ِ
ُمـع مـا يرتتـب عـىل ذلـك مـن ، أو اإلحـصاء الكامـل، حلـارصَّ َّ

 .ًاء عىل اختالف االستقراء أو اإلحصاءبن اختالف املفاهيم والتعريفات

 :  مسائلال بد من دراسة ثالث، ولإلحاطة بالطريقة الصحيحة الستقراء املصطلحات احلديثية

 .ُمفهوم االستقراء وأقسامه: األوىل

ِقراء يف فهم املصطلحات احلديثيةُأمهية االست: الثانية ْ
ِ. 

ِخطوات استقراء املصطلحات احلديثية: الثالثة ُ. 

ِوسيتم دراسة هذه املسائل الثالث يف املطالب اآلتية ِ ُ : 

  :  ااء وأ: ا اول

 : ًمفهوم االستقراء لغة واصطالحا: ًأوال

ُّاالستقراء يف اللغة مصدر من الفعل السد ٌ ُِ ُّوالفعـل الثالثـي منـه ، )استقرى(أو ، )استقرأ(ِّايس ِ َقـرو(ُ َ قـال ، )َ

ُالقرو«: الزبيدي ْ ُالتتبع كاالقرتاء: َ ُّ َ ًوقـروت الـبالد قـروا. َّتتبعـه: َقـرا األمـر واقـرتاه: يقـال، ِواالستقراء، َّ َ ُتتبعتهـا : ُ

ُأرضا أرضا ورست فيها ْ
ِ ً ُكاقرتيتها واستقريتها وتقريتها، ً ُ َُّ«)١(. 

ُفاالستقراء كام قال اجلرجاين هو: ما يف االصطالحوأ ِ عىل كيل بوجودُاحلكم«: ُ
أو كـام ، )٢(»هِ جزئياتِه يف أكثرٍّ

َّتتبع جزئيات اليشء«: قال أبو البقاء الكفوي هو ِ
ُ ُّ«)٣(. 

َفاالستقراء هو تتبع جزئيات اليشء الذي نريد دراسته ُ ِ ِ
ُ ُّ ٍللوصول إىل نتيجة كليـة تـ، َوبحثه، ُ ٍ

َّ َشمل مجيـع هـذه ِ

 .اجلزئيات

 

                                         
 .٣٩/٢٩٠: يف تاج العروس، للزبيدي) قرو(مادة )   ١(

 .١٨:التعريفات، للجرجاين، ص)   ٢(

 .١٠٥:الكليات، للكفوي، ص)   ٣(



  ات ا :ا اا/ ب اولا  ١١٣  

 : أقسام االستقراء: ًثانيا

َقسم علامء املنطق االستقراء إىل قسمني
)١( : 

ِوهو استقراء مجيع جزئيات اليشء املبحوث: االستقراء التام :القسم األول ِ ِ ٍّللوصول إىل حكم كـيل، ُ ِّ ُ ٍْ ُ وهـذا . ِ

َالقسم من االستقراء قد يفيد اليقني التام ُ
ِ

ُ. 

ُاالسـتقراء النَّـاقص :ينالقسم الثـا ِوهـو اسـتقراء بعـض جزئيـات الـيشء: ُ ِ ِ ُإلصـدار حكـم كـيل ، ِأو أكثرهـا، ُ ٍ ُ ِ

ِيشمل مجيع اجلزئيات
َ َّسواء تلك التي تم استقراؤها أو التي مل يتم استقراؤها، ُ ُوهذا القـسم ال يفيـد اليقـني. َّ بـل ، ُ

َّيفيد الظن فقط ِألن بعض أفراد اليشء املبحوث مل، ُ ِ َ  .ُّوتتبعها، َّ يتم استقراؤهاَّ

ِواألصـل يف دراســة املــصطلحات احلديثيــة هـو اعــتامد االســتقراء التــام
ُ

ِ ِ ِ ِألن إعطـاء حكــم كــيل مــن خــالل ؛ ُ ُ ٍ ََّ

ٍاستقراء ناقص ُيبقي للظن والشك جماال يف النتيجة التي تم التوصل إليها؛ ٍ ًَّ
ِ ِّ ِ ُ. 

ــ ــام جلمي ــتقراء الت ــوافر االس ــدم ت ــدو يل أن ع ِّويب َ
ِ ــةِ ــصطلحات احلديثي ِع امل ِ

َّ ــراء ؛ ِ ــن إج ــاحثني م ــع الب ِال يمن
ُ

ِاالستقراءات الناقصة هلذه املصطلحات َألن االستقراءات الناقـصة؛ ِ ِوإن مل توصـل إىل النتيجـة القطعيـة، ِ ِ
َّ لكنهـا ، ْ

ُّتكشف جزءا من حجب اجلهالة عن احلقيقة التي يتم البحث عنها
ِ ِ

ُ ًُ ْ ُ. 

ِثم إن تضافر الدراسات ا
َ ِلتي تعتمد عىل هذا النوع من االستقراءَّ ُت الناقصة وجتميعهااُ

ُواملوازنة واملقارنـة ، ِ ُ

ِيمكن أن توصل الباحث إىل نتائج تقرتب من درجة اليقني، فيام بينها
ُ َ ُ َُ  .ْوإن مل تصل إليها، َ

ــي اســتعملها امل ــة الت ــصنيف للمــصطلحات احلديثي ــدثني بعــد الت ــع تفــسريات املح ــن تتب ِوم ِ ِ ِ
َّ َ َّ ــل َ ــدثون قب ح

ًيلحظ أهنا مل تكن يف مجيع حاالهتا استقراءات تامـة، التصنيف ٍُ ِبـدليل وجـود كثـري مـن حـاالت االخـتالف بـني ؛ ِ ٍِ ِ

ِهؤالء املحدثني يف حتديد املفهوم الصحيح للمصطلح املبحوث ِ ِ ُووجود كثري مـن التعقيبـات التـي كـان يتعقـب ، ِ َّ
ِ ٍِ

َهبا بعض املحدثني بعضهم اآلخر ُ.  

اما  :ت اا   اءا أ :  

ِّال سبيل إىل فهم املصطلحات احلديثية إال من خالل تتبع واقعها االستعاميل قبل التـصنيف
ِ ِ ِِ ُّ َّ ِْ ِ ُوهـذا التتبـع ال ؛ َ ُّ

ــارص ــصاء احل ــام أو اإلح ــتقراء الت ــالل االس ــن خ ــون إال م ِيك ِ ِ
ِّ

ــستطيع ا؛ ِ ــك ال ي ــن دون ذل ــه م ــستقرئ أن ُألن ُمل

َخيرج ِتيجـة كليـة جازمـة تعـرب عـن املفهـوم الـصحيح ألي مـصطلح مـن املـصطلحات املدروسـةبن ُ ٍ ٍ ٍٍ ِِّ َِّ ُ  قـال األمـري .ِّ

ِاحلكم عىل األمور النقلية إثباتا ونفيا ال يتم إال بعد كامل االستقراء لكتب تاريخ الرجال«: الصنعاين ُُ ِ ِ
ُّ ُ ُ

ِ ًِ ً َّ ِ«)٢(. 

                                         
 .١/٧٢: ، لعبد النبي نكري، ودستور العلامء١٠٥:، والكليات، للكفوي، ص١٨:التعريفات، للجرجاين، ص: ينظر)   ١(

 .١/٣٢٥: توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار، للصنعاين)   ٢(



  ات ا :ا اا/ ب اولا  ١١٤  

ِص الكثرية التي أكد فيها كبار النقـاد مـن املحـدثني بعـد التـصنيف عـىل هـذا املعنـىُومما يؤكد ذلك النصو
ُ َ َُّ ُ ،

 : ومنها

ِنحن نفتقر إىل حترير عبارات اجلرح والتعديل«: )ه٧٤٨ت (ُقال احلافظ الذهبي: ًأوال ِ ِِ ومـا بـني ذلـك مـن ، ُ

ِالعبارات املتجاذبة ِ
ِّأن نعلـم باالسـتقراء التـام، ُّثم أهم من ذلـك. َ َ َ عـرف ذلـك اجلهبـذ واصـطالحهَ

ِ ِ ِ َ ْ َومقاصـده، ُ ِ ،

 .)١(»ِبعباراته الكثرية

ِّوأما قول البخاري «: ًوقال أيضا ٍفظاهرهـا أهنـم مـا تعرضـوا لـه بجـرح وال تعـديل) سكتوا عنه(ُ ٍ َّ ْوعلمنـا . ُ
ِ َ

ُمقصده باالستقراء أهنا بمعنى تركوه َ ُوكذا عادته إذا قال. ِ ٍهم أو لـيس بثقـةَّبمعنى أنـه مـت) ٌفيه نظر(: َ
فهـو عنـده ؛ ٌ

ِأسوأ حاال مـن الـضعيف َّ ً ٍوباالسـتقراء إذا قـال أبـو حـاتم، ُ َأن الـشيخ مل يبلـغ درجـة : ُيريـد هبـا) لـيس بـالقوي(: ِ ْ ُ َ

ِالقوي الثبت َّ ِّ«)٢(. 

َّ يف التعقيب عن من نـازع يف تعريـف الـصحيح واحلـسن والـضعيف )ه٧٩٤ت (ُقال اإلمام الزركيش: ًثانيا ِ ِِ َّ
ِ

ِفالتحديد مقتنَص من استقراء كالمهم يف ذلك، ًوأيا ما كان«: ٍد أو رسمبح ِ
ٌ  .»فال معنى إلنكاره، ُ

َّوالذي يظهر يل باالستقراء من كالم أئمة احلديث وتـرصفهم أن «: )ه٨٥٢ت (قال احلافظ ابن حجر :ًثالثا ِ ِ ِ
ُّ ِ ِ

ُ

َاملسند عندهم ِما أضافه من سمع النبي : َ ُإليه بسند ظاهره ، ^َ
ِ  .)٣(»االتصالٍ

َوقال أيضا يف التعقيب عىل من سوى بني املرسل واملنقطع ََّ َومن ثم أطلق غري واحد ممن مل يالحظ مواقـع «: ً ُ
ِ ٍْ َُ َ َ َّ َ

َاستعامهلم عىل كثري من املحدثني أهنم ال يغايرون بني املرسل واملنقطع ُ ٍ ِ«)٤(. 

ــانو ــدثني بعــد التــصنيف ك ــة االســتقراء أن املح ِوممــا يؤكــد أمهي ــل ُ ــارات املحــدثني قب ــون بعــض عب ِا يتعقب َ َّ

ٍّلكوهنا غري مبنية عىل استقراء تام؛ التصنيف
ٍ ٍ

َّ ُقال اإلمام احلافظ سـليامن: ًفمثال؛ ُ ٍ حـرببـن ُ ُّأصـح «: )ه٢٢٤ت( ْ

ُّأصـح «: )ه٢٣٨ت (راهويـه بـن وقال عامل خراسان إسحاق. »عن عيل، ُعن عبيدة، ٍعن حممد، ُأيوب: األسانيد

عـن ، ٌمالـك: ُّأصـح اإلسـناد«: )ه٢٥٦ت(ُّوقال اإلمـام البخـاري . »عن أبيه، ٍعن سامل، ُالزهري: هاِّاألسانيد كل

 .)٥(»عن ابن عمر، ٍنافع

                                         
 .٨٢:حلديث، للحافظ الذهبي، صاملوقظة يف علم مصطلح ا)   ١(

 .٨٣:املوقظة يف علم مصطلح احلديث، للحافظ الذهبي، ص)   ٢(

 .١/٥٠٧: النكت عىل كتاب ابن الصالح، البن حجر)   ٣(

 .٥٧:نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، البن حجر، ص)   ٤(

 .٣٩٨، ٣٩٧:واية، صنقل هذه األقوال الثالثة  اخلطيب البغدادي يف الكفاية يف علم الر)   ٥(



  ات ا :ا اا/ ب اولا  ١١٥  

ٍتعقبه غري واحد من املحدثني بعـد التـصنيف) أصح األسانيد(هذا اإلطالق ملصطلح 
ُ ًوكـان تعقـبهم قـائام ، َّ ُ ُّ

ُواملختـار أنـه ال جيـزم يف «: حيـث قـال، )ه٩١١ت (الـسيوطيومن ذلـك مـا ذكـره اإلمـام ، عىل حجة االستقراء َ ُ

ًإسناد أنه أصح األسانيد مطلقا ِ ٍ
َّألن تفاوت مراتب الصحة مرتب عىل متكن اإلسناد مـن رشوط الـصحة؛ ُّ ٌ ِّ

ِ ِ ُِّ َّ ُّويعـز ، َِ ِ

ٍوجود أعىل درجات القبـول يف كـل واحـد مـن رجـال اإلسـناد الكـائنني يف ترمجـة واحـدة ٍ ِ ِ ٍ َِ ِ ِّ َوهلـذا اضـطرب مـن ؛ ُ

ٌّإذ مل يكن عندهم استقراء تام؛ َخاض يف ذلك ٌ ِوإنام رجح كل منهم بحسب ما قوي عنده خصوصا إسناد بلـده، ُ
ُ َ َ ًَّ َ ِ َ ٌّ ،

 .)١(»ِلكثرة اعتنائه به

ْلــو كــان اســتقراء مــن اســتقرأ مــنهم تامــا ملــا اضــطربت «: ً أيــضا)ه٨٨٥ت (وقــال برهــان الــدين البقــاعي ً ُ

ِم أن كل واحد منهم غلب عىل ظنِّه يف إسـناد مـا أنـه أصـح باعتبـار كثـرة ممارسـته حلـديث رجـال ُغايته، ُاألقوال ِ ِ ٍ ٍِ ُّ َ َّ

ِفحكم بأصحيته لذلك، ذلك اإلسناد
َّ َ  .)٢(»ٍأو ألمر آخر، َ

ِرص تعقب املحدثني بعد التصنيف ملـن قـبلهم يف إطـالق بعـض املـصطلحاتتقبل مل ي ِ َ َ ُِّ
َّبـل تعـدى ذلـك إىل ، ُ

ِ عىل بعض أحكامهم عىل األحاديث والرواةِالتعقيب ِ ِاعتامدا عىل حجة التتبع واالستقراء، ِ ُّ َّ ُ
ِ ً. 

َومن أمثلة ذلك حديث عمـر ُ ِ اخلطـاب الـذي أخرجـه اإلمـام أمحـد يف مـسنده مـن طريـق إسـامعيلبـن ِ  بـن ُ

ُحدثني األوزاعي وغريه: قال، عياش ُّ َولـد «: قـال، خلطـاب ابـن عن عمـر،  املسيببن ِعن سعيد، ِّعن الزهري، َّ ِ
ُ

َّألخي أم سلمة غالم فسموه بالوليد ٌ ِسميتموه بأسـامء فـراعنَتكم: ^فقال النبي ، َِّ ِ ِ
ُ ٌليكـونن يف هـذه األمـة رجـل ؛ َُّ َِ

َّ َ

ِالوليد هلو رش عىل هذه األمة من فرعون لقومه: يقال له
ٌّ َ«)٣(. 

ٌهذا خرب باطل«: )ه٣٥٤ت (ُقال ابن حبان ُما قال رسول؛ ٌ ُوال عمـر رواه،  هذا^اهللا  َ َّوال سـعيد حـدث ، ُ ٌ

 .)٤(»ِوال هو عن حديث األوزاعي هبذا اإلسناد، ُّوال الزهري رواه، به

ٍفتعقبه احلافظ ابن حجر ُ ُ ِقول ابن حبان«:  بقوله)ه٨٥٢ت (َّ : ُوقولـه... َدعـوى ال برهـان عليهـا، ٌإنه باطل: ُ

ْإن رسول اهللا مل يقله َُ ٍّال الزهري شهادة نفي صدرت عن غري استقراء تام عىل ما سـنبينهو، ٌوال سعيد، ُعمر وال، َّ
ٍ ِ ٍ ُ ُّ ،

                                         
 .١/٧٦: تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي)   ١(

 .١/٩٢: النكت الوفية بام يف رشح األلفية، للبقاعي)   ٢(

: العلـل الـواردة يف األحاديـث النبويـة(، قال اإلمام الـدارقطني يف )١٠٩: (، رقم) اخلطاببن عمر(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند يف مسند )    ٣(

ُ عياش، عن األوزاعي، وعن الزهري، عن ابن املسيب، عن عمر، وغريه يرويه عن األوزاعي، وال يذكر فيه بن رواه إسامعيل«): ٢/١٥٩ ُ ُ ِّ ٍ

 .»ُعن عمر، وهو الصواب

 .١/١٢٥: معرفة املجروحني، البن حبان)    ٤(



  ات ا :ا اا/ ب اولا  ١١٦  

ِوالشاهد يف هذه القصة اعتامد احلافظ ابن حجر عىل االستقراء يف نفي كالم ابن حبان. )١(»فهي مردودة ِ ِ
ُ. 

ِكل هذا يظهر أمهية االستقراء ودوره يف بيان املفاهيم احلديثية َِ
َ ُ ِوالوصـول إىل الوجـه الـ؛ ُّ ِب يف تفـسريها اصوِ

ِوهذا يقودنا إىل البحث عن طرائق االستقراء وخطواته، ِورشح معانيها ِِ يف البحث عـن معـاين ، وكيفية استعامله، ُ

ِاملصطلحات احلديثية  .وهذا ما سيتم احلديث عنه يف املطلب الثالث، ِ

اا  :اتت ااء اا .  

ِإن استقراء املصطلحات
ٍ احلديثية ينبغي أن يتم عىل خطوات متتاليةَ  : أمهها، ِ

ُتتبع املصطلحات ومجعها: ًأوال ُ ُّ
ِ. 

ُتبويب املصطلحات وتصنيفها: ًثانيا ِ
ُ. 

ِدراسة املصطلحات املبوبة من مجيع جوانبها :ًثالثا َ َّ
ِ ُ. 

 : وبيان هذه اخلطوات فيام يأيت

ُتتبع املصطلحات ومجعها: اخلطوة األوىل ُ ُّ
ِ. 

ِتتبـع املـصطلحات احلديثيـة مـن مجيـع مـصادر الـسنة وعلومهـا كاملـسانيد: ُصد هبذه اخلطوةُويق ِ ِ ِ ِ
ُّ ِ ِ ، والـسنن، ُ

َوالعلـل، واملـشيخات، واألجـزاء، واملعـاجم، واملستدركات، واملستخرجات، واجلوامع واجلـرح ، والـسؤاالت، ِ

 .ونحوها، والطبقات، والتاريخ، والرتاجم، والتعديل

ًالستقراء يشمل مجيع صيغ املصطلح سواء كان رمزا أو لفظـاُوهذا التتبع وا ً ِ َِ َُ َ
ِ

ًمفـردا أو مركبـا؛ ُ وسـواء كـان ، ً

ًمصطلحا عاما أو مصطلحا خاصا ً ً ًَ َمصطلحا كثري االستعامل؛ َ  .َأو نادر االستعامل، ً

َكام يشمل هذا االستقراء مجع تعريفات نقاد احلـديث قبـل التـصنيف وبعـده للمـصطلحات املـ َ ُِ ِ ِ
َ ُراد دراسـتها ْ

ًسواء كانت تعريفات وصفية، ُوبيان املعاين التي تنضوي حتتها ِأو كانت تعريفات من خالل األمثلـة، ًأو لفظية، ٍ ٍ .

 .كام تقدم بيانه يف الفصل الثاين

ُتبويب املصطلحات وتصنيفها: اخلطوة الثانية ُ : 

ٍويقصد بالتبويب تقسيم املصطلحات التي تم مجعهـا ضـمن فئـات ِ
ُ َّ ُ َتـشكل اخلارطـة ؛ ٍ أو جمموعـات متاميـزةِ ِّ ُ

ِالعامة لعلوم احلديث ِويمكن تقسيم املصطلحات، َ
 : ًاء عىل ذلك إىل أربع جمموعاتبن ُ

 

                                         
يه الرشيعة املرفوعة عن األخبـار الـشنيعة املوضـوعة، البـن تنز: ، وانظر١٢:القول املسدد يف الذب عن مسند أمحد، للحافظ ابن حجر، ص)    ١(

 .٢/٣٠٩: األباطيل واملناكري، للجورقاين: ولعل الصواب ما قاله ابن حبان من أن احلديث باطل؛ ينظر.  ١/١٩٨: عراق الكناين



  ات ا :ا اا/ ب اولا  ١١٧  

 : املصطلحات املتعلقة براوي احلديث: املجموعة األوىل

ٍوتضم هذه املجموعة أربعة أنواع من املصطلحات َ ُ  : وهي، ُّ

ُاملصطلحات املتعلقة ب: ًأوال ِبيان شخصية الراوي كاسمهُ  . وطبقته، ِوموطنه، ولقبه، ونسبه، ِ

َاملصطلحات املتعلقة ببيـان مـذهب الـراوي العقـد: ًثانيا َ ِ ِ ِّي والـسيايسُ ، ِوالنواصـب، جواخلـوار، كالـشيعة، ِّ

ِوالدهرية
 . ِونحوها، ِوالزندقة، َّ

ِاملصطلحات املتعلقة بعدالة الراوي وضـبطه: ًثالثا ِ ُ ِرح والتعـديلِومراتـب اجلـ، ُ ٍّواأللفـاظ الدالـة عـىل كـل ، ِ ُ ِ

 .منها

ِاملصطلحات املتعلقة بجهالة شخصية الراوي وجهالة حاله: ًرابعا ِ ِ ِ ُ ُ. 

ِاملصطلحات املتعلقة برواية احلديث: املجموعة الثانية ُ ُ : 

ٍوتضم هذه املجموعة أربعة أنواع من املصطلحات َ  : وهي، ُ

ِاملصطلحات املتعلقة بطرق: ًأوال ُ ِ حتمل احلديث وحفظهُ ِ أو من خـالل ، ِوطريقة أدائه باللفظ أو االختصار، ُّ

 .ِروايته باملعنى

ُاملصطلحات املتعلقة باملصدر الذي أضيفت إليه الرواية: ًثانيا ُُ ِ ، واملقطـوع، واملوقـوف، ِواملـسنَد، ِكـاملرفوع، ُ

 .ِونحوها

ِاملـصطلحات املتعلقـة بعلـو سـند الروايـة ونزولـ: ًثالثا
ِّ مـع املـصطلحات التـي أحـدثها ، كالعـايل والنـازل، هُ

 . ونحوها، واملصافحة، واملساواة، والبدل، كاملوافقة، املتأخرون بعد التصنيف

ــا ــرواة وتفــردهم: ًرابع ــث تعــدد ال ــن حي ــة م ــة الرواي ــة بطريق ــصطلحات املتعلق ُامل ُ
ِ ِ ُِّ ــب، ُُ ــز، كالغري ، والعزي

 .واملتواتر، واملشهور

 : صطلحات املتعلقة بعلة احلديثامل: املجموعة الثالثة

ٍوتضم هذه املجموعة ثالثة أنواع من املصطلحات َ ُ  : وهي، ُّ

ِاملصطلحات املتعلقة بأسـباب العلـة كرتكيـب األسـانيد ورسقتهـا: ًأوال ِ ِ ُ ِواإلدخـال عـىل ، ِوتلقـني الـشيوخ، ُ

ِوســلوك اجلـــادة، ِواالشـــتباه، ِوالنـــسيان، ِواخـــتالق املتـــون، أحــاديثهم ِ
ِومجـــع الـــشيوخ، ِروايـــة بـــاملعنىوال، َّ ْ ،

ِوالتساهل يف الرواية، ِواالختالط ِوالتدليس فيها، َّ َّ. 

َّاملصطلحات املتعلقة بعالمات العلة ودالئلها: ًثانيا ِ ُ ِكالتفرد واملخالفة، ُ
، ِكـاملنكر؛ ِواأللفـاظ الدالـة علـيهام، ُّ

ِواملعضل، ِّوالشاذ  .ِواملضطرب، َ

ِوالوضع، ِوالتصحيف، ِوالقلب، ِوالنقص، ِكالزيادة، ُة بأنواع العلةُاملصطلحات املتعلق: ًثالثا ْ. 



  ات ا :ا اا/ ب اولا  ١١٨  

 : ِاملصطلحات املتعلقة بقبول احلديث: ًرابعا

ٍوتضم هذه املجموعة ثالثة أنواع من املصطلحات  : وهي، َ

ِاملصطلحات املتعلقة برشوط قبول احلديث: ًأوال ِ  . َّوما يتعلق هبا، ِوالضبط، ِوالعدالة، ِكاالتصال، ُ

ِاملصطلحات الدالة عىل قبول احلديث: ًثانيا ُ ِواحلسن، ِكالصحيح؛ ُ ِواجليد، َ
ِوالثابت، ِّ  . َّوالصالح، َّ

َاملصطلحات التي تشتبه بمصطلحات القبول: ًثالثا ِ  .ِواألشبه، ِواملعروف، ِكاملحفوظ: ُ

 : َّدراسة املصطلحات املبوبة من مجيع جوانبها: اخلطوة الثالثة

ِطلحات احلديثية يتطلب دراسة ثالثـة جوانـب تتعلـق باملـصطلح املـدروسَإن فهم املص ُ َّ ََّ ُ
ِ ِ ، ُوهـذه اجلوانـب، َِ

 .ِواملصطلح الذي يستعمله، ِوعرصه، ِتتعلق بشخصية الناقد

ُوهو دراسة شخصية الناقد الذي يستعمل املصطلحات احلديثية، أما اجلانب األول ِ فهو من أهم اجلوانـب ؛ ُ

ِألن االطـالع عـىل تـراجم النقـاد؛ ُرس املصطلحات احلديثية النظر إليهاالتي ينبغي عىل دا َومعرفـة أسـاليبهم يف ، َ

ِمن أكرب األعوان عىل الوصول إىل املفاهيم الدقيقة للمصطلحات املستعملة، ِاستعامل األلفاظ كـان مـن ، ًفمـثال، ِ

ِعادة بعض نقاد احلديث التوقي يف ألفاظ اجلرح ِوكان من عادة بعـض، ِِ . ُهم اآلخـر عـدم التـوقي يف ألفـاظ اجلـرحَ

ِولو عرف الباحث هذه العادة يف أساليبهم وطرائقهم سهل عليه حتديد مقاصد األلفاظ ومفاهيمها ُ ََ ُ ُ َ َ َ. 

ِوممـا يـشري إىل رضورة دراسـة عـادات النقـاد وأسـاليبهم يف إطـالق األلفـاظ والعبـارات ِ ِ ِ
مـا ذكـره احلــافظ ، ُ

ِّروينا عن املـزين«: حيث قال، حديثه عن مراتب اجلرح والتعديل يف أثناء )ه٩٠٢ت (السخاوي َسـمعني : قـال، ُ
ِ

ُالشافعي يوما وأنا أقول ً ٌفـالن كـذاب: ُّ َاكـس ألفاظـك، ُيـا إبـراهيم: فقـال يل، ٌ ِأحـسنْها، ُ
ْال تقـل؛ ْ ٌفـالن كـذاب: ُ َّ ٌ ،

ْولكن قل َحديثه ليس بيشء: ُ ُ«)١(. 

َفمن هذه القصة يتبني أن اإلمام الـشا ِفعي رمحـه اهللا كـان يتـوقى يف ألفاظـهُ
ِويـستعمل عوضـا عـن وصـف ، َّ ً ُ

ًالراوي بالكذب مصطلحا آخر هو  ِومعرفة أسلوب الشافعي يف ذلك يسهل عـىل الباحـث ). ُحديثه ليس بيشء(ِ ُ ِّ ِّ ِ

ِحتديد املفهوم الدقيق ملصطلح  ِ  .عند اإلمام الشافعي) حديثه ليس بيشء(َ

َاسـة عـرص الناقـد الـذي يـستعمل املـصطلح احلـديثيوهـو در، ُوأما اجلانب الثـاين ُ ِ ِ ُوذلـك ألن الناقـد ابـن ؛ ُ َ َّ

ُيستعمل من األلفاظ واملصطلحات ما يستعمله أهـل عـرصه؛ ِعرصه ُ ُِ ُويبعـد أن يـستعمل مـصطلحا خيـالف فيـه ، ِ ً َ ِ ُ ُ

ٍاملفاهيم املشهورة بني أقرانه من دون بيان أو رشح ِ َ َوهذا يتطلب مـن الباحـث أن يـدرس. َ َ املـصطلحات احلديثيـة ُ ِ

                                         
 .٢/١٢٧: فتح املغيث برشح ألفية احلديث، للسخاوي)    ١(



  ات ا :ا اا/ ب اولا  ١١٩  

ٍيف كل عرص عـىل حـدة ِ ٍ ِّعليـه أن يـدرس املـصطلحات التـي ظهـرت يف عـرص النبـي ، ًفمـثال، ِّ ِ ِ
ثـم ،  وصـحابته^َ

 .ُثم يف عرص تبع التابعني وتباع التبع، املصطلحات التي ظهرت يف عرص التابعني وأتباعهم

ٍومما يؤكد أمهية دراسة املصطلحات يف كل عـرص عـىل حـدة ِ ِ  يف ترمجـة )ه٣٢٧ت (ُابـن أيب حـاتمَمـا ذكـره ، َ

ِحيث قال بعد أن ذكر أقوال عدد من النقاد فيـه، )َ فضالةبن مبارك( ٍ َ ٍ معـني يف بـن ُاختلفـت الروايـة عـن حييـى«: َ

ٍ صبيحبن ِ فضالة والربيعبن ِمبارك ُوأوالمها أن يكون مقبوال منهام، ُ ً َمـا وافـق أمحـد وسـائر : ًحمفوظا عـن حييـى، َ َ

َأي أن الروايات وإن اختلفت عن حييى فتحمل عىل ما وافق فهم طبقته. )١(»ِرائهنظ ُ ْ  .ِوعرصه، ِ

ِثم بعد هذه الدراسة املجزأة عىل هذه العصور املختلفة ِِ َّ ِينبغـي عـىل الباحـث أن يـدرس املـصطلح يف مجيـع ، َ َ َ
ِ

ــ ــز يف املعــاين واملف ــيالحظ أوجــه االلتقــاء والتامي ــسابقة ل ِعــصوره ال ِ
َ َُ ِ ــاهيم ، اهيمِ ــداليل للمف ــور ال ِومراحــل التط ِّ ِ ُّ َ

ُاالصطالحية التي متت دراستها ْ َّ
ِ. 

ِوهو دراسة املصطلح احلديثي، وأما اجلانب الثالث واألخري ُوذلك بالنظر إىل مجيع الـصيغ التـي اسـتعمل ، ُ

ٍمن تركيب أو إفراد، ُفيها املصطلح  .أو نحو ذلك، ٍأو رمز، ٍ

ًعىل الباحث النظر إىل الصيغ التي ورد فيها هذا املصطلح مفردا) املنكر(ًفمثال عند دراسة مصطلح  ُ َ َِ سـواء ، ُ

ًكان فعال أو اسام كصيغة  ِباإلضـافة إىل دراسـة هـذا املـصطلح يف صـيغته الرتكيبيـة) منكر، استنكر، ُينكر، أنكر(ً ِ ِ ِ
َّ ِ ،

ُتعرف وتنكر(و، )فيه نكارة(و، )روى مناكري(و، )يروي مناكري(و، )َيروي املناكري(و، )ُمنكر احلديث(كـ
ِ ُ ُ ِ .( 

ِثم بعد ذلك ينتقل الباحث إىل دراسة املصطلحات التي يغلب عىل ظنِّه أهنا تتشابه مع مصطلح  ُ ُ
ِ ِ ِ ُ ُ يف ) املنكـر(َ

ــى ــصطلح ، املعن ــشاذ(ِكم ــوه) ال ــرى ؛ ِونح ــسميات أخ ــرد ت ــي جم ــرى ه ــصطلحات األخ ــت امل ــرف إن كان ٍليع
َّ ُ َ

ًيد معنى مغايرا لهأو أهنا تف، للمصطلح األول ُ. 

 

  

  

  

                                         
 .٨/٣٣٩: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ١(



  ات ا :ا اا/ ب اولا  ١٢٠  

ما ا :ت اا  لأ  

ِبعد استقراء املصطلحات احلديثية التي استعملها املحدثون ِ ِواسـتقراء األحـوال والتعريفـات املتعلقـة هبـا، ِ ِّ ِ ِ ،

ِوتـصنيفها ضـمن املجموعـات الـسابقة ِ
ِتــأيت مرحلـة تفـسري هـذه املـصطلحات ملعرفــة املـنه، َ ِ َج الـذي سـار عليــه ُ ِ

ْونقد األسانيد التي نقلت تلك الروايات، والروايات، ِاملحدثون يف نقد الرواة ِوللوصول إىل التفسري الـصحيح . ِ ِ ِ

ٍال بد من اتباع قواعد كليـة وأصـول أساسـية؛ ِللمصطلحات احلديثية ٍٍ َ ِّ ِتـساعد عـىل تفـسري املـصطلحات، َِّ ُّوأهـم ، ُ

 : ِهذه القواعد أو األصول

ِالتثبت من اللفظ الصحيح للمصطلح: ُألصل األولا ِ ُ ُّ. 

ِالرجوع إىل تفسريات املحدثني ملصطلحاهتم: األصل الثاين
ُ. 

ِّمالحظة املعنى اللغوي والعريف والرشعي للمصطلح: األصل الثالث ِّ ِّ ُ. 

َالنظر إىل القرائن والسياقات التي استعمل فيها املصطلح: األصل الرابع ِ ُِ ِ ُ. 

 : سة هذه األصول األربعة يف املطالب اآلتيةوسيتم درا

ولاا  : ا ا  ا.  

َال شك يف أن الضبط الصحيح للمصطلح احلديثي يقـي الباحـث مـن الوقـوع يف اخلطـأ أو الـوهم ِ َ َ َِّّ َ يف أثنـاء ، َ

َّحتديده للمفهوم الدقيق الذي يتضمنُه َينبغي تأمل الصي«: ويُومن أجل ذلك قال اإلمام السخا، ِ ِّ ٍفـرب صـيغة، ِغُّ
َّ ُ 

 .)١(»هاِ إىل اختالف ضبطِ فيها بالنظرُ األمرُخيتلف

ِومن األمثلة التي تؤكد أمهية معرفة اللفظ الصحيح والضبط القويم للمصطلحات احلديثيـة ِ ِ ِ ِ
َّ ِ ِ مـا جـاء عـن ، ُِّ

هـو : سـئل أيب عنـه فقـال«: )هللا الواسـطيا عبـد بـن  خالدبن حممد(أنه قال يف ترمجة ، )ه٣٢٧ت (ابن أيب حاتم

ٍعىل يدي عدل ْ ََ ْ َ«)٢(. 

 : ِ يف تعليقه عىل قول ابن أيب حاتم)ه٨٥٢ت (قال احلافظ ابن حجر

 

 

                                         
 .٢/١٣٣: فتح املغيث، للسخاوي)     ١(

ُّوهذا اللفظ من ابن أيب حاتم هو استخدام ملثل من أمثال العـرب، قـال أبـو الفـضل امليـداين يف . ٧/٢٤٣: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)     ٢(

ِّقال ابن السكيت«): ٢/٨: جممع األمثال: يف(َرشحه هلذا املثل  ُهو العدل: ِّ ْ ْجزء بن َ ُ سعد العشرية، وكان عىل ُرشط تبـع، وكـان تبـع إذا بن َ َّ َّ َُ ُ َ َ ْ
ِ

ِأراد قتل رجل دفعه إليه، فجرى به املثل يف ذلك الوقت؛ فصار الناس يقولون لكل يشء قد يئس منه
ُ ُ َ َ

ٍ ُ ََ ٍ ٍهو عىل يدي عدل: ْ ْ ََ ْ َ«. 



  ات ا :ا اا/ ب اولا  ١٢١  

ٍعىل يدي عدل(قوله « ْ َمعناه قرب من اهلالك) َْ ُ ٌوهذا مثل للعرب، َ َ ٌوكان لبعض امللوك رشطي اسـمه عـدل ، َ ْ ٌّ
ِ ِ

ًفإذا دفع إليه من جنى جناية  َ ُذكره ابن قتيبة وغريه، ًجزموا هبالكه غالباُ ُ
، ُوظن بعضهم أهنا من ألفاظ التوثيـق، )١(

ِفلم يصب
ُ«)٢(. 

َولعل احلافظ ابن حجر  َ  .)ه٨٠٦ت ( والعراقي)ه٧٤٨ت (ِّإىل احلافظني الذهبي) همُبعض( بقوله ُيشريَّ

، َّوهـاه أبـو زرعـة وغـريه«: ) عيـسى الزهـريبـن  حممدبن يعقوب(يف ترمجة َوذلك أن احلافظ الذهبي قال 

 ْه ومل أكتـبُأدركتـ، ٍ عـدلْيَهـو عـىل يـد«: ه عنـه هذا قال فيه أبو حاتم ملا سـأله ابنُـُويعقوب، )٣(»وقواه أبو حاتم

َفهملذهبي اإلمام اَّيبدو أن ف، )٤(»عنه ِ  . الراوي ال تضعيفهَ هذه تقويةٍ أيب حاتمِ من عبارةَ

ُومثل ذلك أيضا قوله  ، وضعفه أبو زرعـة، َّكذبه ابن معني«: )اهللا الطحان عبد بن  خالدبن مدحم(يف ترمجة ً

 لـه فنيِّ املـضعِّ املكذبني أوفالذهبي مل جيعل أبا حاتم من مجلة، )٥(»ي عدلَهو عىل يد: وأما أبو حاتم الرازي فقال

 .التجريح ألفاظ  منتليس مما يشري إىل أنه يرى أن هذه العبارة؛ )وأما(ه عنهم بقوله َبل فصل، كام يظهر

ِوأما احلافظ العراقي فيفهم موقفه من هذه العبارة ُ ُُ ُوأفـاد شـيخنا «: حيـث قـال، ُّ السخاويُه احلافظَمما ذكر، ُ

: )ٍلْ عـدْيَهو عـىل يـد(:  أيب حاتمِ يف قولُكان يقول] العراقي: يعني [َه الشارحَشيخً أيضا أن ]َابن حجر: يعني[

م َّ الـالِوبرفـع، بحيـث تكـون اللفظـة للواحـد؛ ال األوىلَّبكرس الـد، نطق هبا هكذاوكان ي، ا من ألفاظ التوثيقإهن

 يل أهنا عنـد أيب حـاتم مـن ألفـاظ َإىل أن ظهر، كنت أظن ذلك كذلك: ]ابن حجر: يعني[قال شيخنا ، )٦(هاِوتنوين

ثـم ، )هـو ضـعيف احلـديث :سـمعت أيب يقـول(: )٧()سِّلـَُغ املبـن َارةَبـُج(ه قال يف ترمجة وذلك أن ابنَ؛ التجريح

 فيـه ٍ عـن أحـدْلُومل ينق، ِ فيه بالتضعيفِ احلفاظَثم حكى أقوال، )ٍلْ عدْيَهو عىل يد: فقال، سألت أيب عنه(: قال

ٌوهــو تــضعيف ، كِ عـن اهلالــٌثــم بـان يل أهنــا كنايــة، ُوال اجتـه يل ضــبطها،  معناهــاُومــع ذلــك فـام فهمــت، ًتوثيقـا

 . )٨(»ٌشديد

                                         
 .٣/٣٤٢: ربه األندليس ، والعقد الفريد، البن عبد٢٢٤:يت، ص، وإصالح املنطق، البن السك٥٢:أدب الكاتب، البن قتيبة، ص: ينظر)   ١(

 .٩/١٤٢: هتذيب التهذيب، البن حجر العسقالين)   ٢(

 .٢/٣٩٦: الكاشف، للذهبي)   ٣(

 .٩/٢١٤: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٤(

 .٢/٥٧٥: املغني يف الضعفاء، للذهبي)   ٥(

ٌعىل يدي عدل: (أي هكذا)   ٦( ْ َ ْ َ
ِ.( 

 .٢/٥٥٠:    اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)٧(

 .١/٣٧٥: فتح املغيث، للسخاوي)   ٨(



  ات ا :ا اا/ ب اولا  ١٢٢  

ِهو عىل يد(هكذا ارة َّفمن ظن أن العب
ٌ عدلْيَ ْ  ِعْفـَوبر، دِبحيـث تكـون اللفظـة للواحـ؛ ال األوىلَّبكرس الد )َ

لكـن الـصواب يف . كـام ذهـب إىل ذلـك احلافظـان الـذهبي والعراقـي، َّعدها مـن ألفـاظ التعـديل، هاِم وتنوينَّالال

ِضبط العبارة أهنا بفتح الدال األوىل َّ ِ ِ وهـو مـا ذهـب إليـه ، ِوبكـرس الـالم وتنوينهـا، نيتـثنبحيث تكون اللفظة لل؛ ِ

 .احلافظ ابن حجر

ُّ البلقينـي احلـافظمـا ذكـره، ومن األمثلـة عـىل أمهيـة إدراك هـذا األصـل : ٌفائـدة«: حيـث قـال، )ه٨٠٥ت (ُ

ُمقارب احلديث ُّوسـوى البطليـويس بـني الفـتح والكـرس. من ألفاظ التعـديل، بكرس الراء، ِ َ ُفـالفتح ؛ ٌوفيـه نظـر، َّ

َهذا ترب مقارب: تقول، ٌجتريح  .)١(»ُذكره ثعلب. ٌرديء: أي؛ ٌ

اما  : ات ا ع إا :  

ــك  ــع تل ــاموا بوض ــذين ق ــطالح ال ــم أهــل االص ــة ه ــصطلحات احلديثي ــه تفــسري امل ِإن أوىل مــن يؤخــذ من ُ ِ ِ
ُ ُ َ ُ َ

ِاملصطلحات واستعامهلا يف أثناء متييزهم لألحاديث املقبول  .ة واملردودةِ

ــصنيف تقــسم إىل مــصطلحات معرفــة  ــل الت ــصل الثــاين أن املــصطلحات احلديثيــة قب ٍوقــد تقــدم يف الف ٍ ِ َِ ََّ ُ َ ُ َ

ٍومصطلحات غري معرفة ٍ
َّ ِوأن املصطلحات املعرفة جاءت تعريفاهتا إما بالرسم، ِ َ َُ َّ

ُويمكـن ، أو باملثـال، أو باللفظ، ِ

ِجعل هذه املصطلحات املعرفة يف ثالث 
َّ  : مراتبُ

َتفسري الناقد للمصطلح الذي وضعه واستعمله: األوىل َ َ َ ِ ُ. 

ِتفسري تالمذة الناقد ملصطلحات شيوخهم: الثانية ِ ِ ِ
ُ. 

َتفسري النقاد قبل التصنيف ملصطلحات من سبقهم أو عارصهم: الثالثة َُ َ َ ِ. 

 : ِوبيان هذه املراتب فيام يأيت

َي وضعه واستعملهِتفسري الناقد للمصطلح الذ: ُاملرتبة األوىل َ : 

: ُإنـك تقـول:  معـنيبـن ُقلت ليحيـى«: قال، )ه٢٧٩ت ( أيب خيثمةبن ما ذكره أبو بكر، ِومثال هذه املرتبة

ٌفالن ليس به بأس ٌوفالن ضعيف؟ قال، ٌ ٌليس به بأس فهو ثقة: ُإذا قلت: ٌ فلـيس ، ٌهـو ضـعيف: ُوإذا قلـت لـك؛ ٌ

ُوال يكتب حديثه، ٍبثقة ُ ُ«)٢(. 

 : ِتفسري تالمذة الناقد ملصطلحات شيوخهم: انيةُاملرتبة الث

ُبلغنـا مـوت : )ه٢٣٣ت (]بـن معـني[ُقلـت ليحيـى «: قـال،  اجلنيـدبـن ما ذكره إبراهيم، ومثال هذه املرتبة َ َ

                                         
 .٣١٠:ُحماسن االصطالح، للبلقيني، ص)   ١(

 .١/٢٢٧: التاريخ الكبري، البن أيب خيثمة)   ٢(



  ات ا :ا اا/ ب اولا  ١٢٣  

َاحلمــد هللا الــذي أماتــه(: فقــال، ِّ معاويــة النيــسابوريبــن ِحممــد ِفإنــه كــان يكــذب عــىل رســول اهللا ، ُ قــال ). ^ُ

ٍيعني يكذب من غري تعمد: د اجلنيبن ُإبراهيم
ُّ ِ ًوكان رجال صاحلا، ُ َوجاور، ً َوما زال بمكة حتى مات، َ َ«)١(. 

ُومثاهلا أيضا قول حممـد ًسـمعت عليـا «:  أيب شـيبةبـن  عـثامنبـن ُ : ُ يقـول)ه٢٣٤ت (]ابـن املـديني: يعنـي[ُ

ُ أسلم ذهب حديثهبن ُروح َ ِفابن أيب شيبة فرس مـصطلح شـيخه . )٢(»يعني ضاع؛ َ
َ يعنـي «: بقولـه) ُهـب حديثـهذ(َ

 .»ضاع

َتفسري النقاد قبل التصنيف ملصطلحات من سبقهم أو عارصهم: ُاملرتبة الثالثة َ : 

َما أخرجه ابن أيب حاتم بسنده إىل شعبة، ومثال هذه املرتبة ِ
، ُكـان محـاد«: أنـه قـال، )ه١٦٠ت( احلجاج بن ُ

ُيعنـي أن الغالـب عليـه الفقـه«:  بقولـه)ه٣٢٧ت(اتم وعقب عليه ابـن أيب حـ، »ُال حيفظ، َيعني ابن أيب سليامن ُ ،

ِوأنه مل يرزق حفظ اآلثار َ ِ َ ْ ُ«)٣(. 

 ]الثـوري[ ٍ سـعيدبـن ُقـال يل سـفيان«: أنـه قـال، )ه١٩٨ت( القطـان  سـعيدبـن أخرج بسنده إىل حييـىكام 

ًكان ابن أيب ليىل مؤديا: )ه١٦١ت( ِّ ُثم عقب عليه ابن أيب حاتم، »ُ َ  . )٤(»ٍه مل يكن بحافظيعني أن«: بقوله َّ

ُشـعبة :  يقـول]الثـوري[ ُكان سـفيان«: أنه قال، )ه١٩٨ت (ٍّ مهديبن الرمحن عبد إىل ً أيضاأخرج بسندهو

ِيعني فوق العلامء يف زمانه«: َّثم عقب عليه ابن أيب حاتم بقوله، »ُأمري املؤمنني يف احلديث َ«)٥(. 

كـان أبـو :  يقـول)ه٢٣٣ت ( معـنيبـن  حييـىُسـمعت«: لقـا،  اجلنيـدبن ُما ذكره إبراهيم، ًومن ذلك أيضا

فـاعلم أنـه ؛ )ًارجئـُفـالن كـان م(: وإذا قـال، ٌّفهـو شـيعي؛ وأثنـى عليـه، )ٌدِّهـو جيـ(: فقـال، ًا إنـسانَ إذا ذكرٍعيمُن

 .)٦(»ال بأس به، ٍ سنةُصاحب

ِقول ابن ، ًومنه أيضا ، ٍعـن مالـك، ٍ وهـبِبـنعـن ا، كـريُ ببـن حـدثنا حييـى:  معـنيبن  ليحيىُقلت«: اجلنيدُ

فقـال ، هاِفْ لـضعًا عنهـا شـيئَ أن آخـذَ أرضْفلـم،  احلديثِها عن بعضُفسألت، ٍ سعدِتبن َ عىل عائشةُدخلت: قال

 .)٧(»ٌ ثقةٍ سعدُتبن ُعائشة، اِ بدهنَعنى ضعف«:  معنيبن حييى

                                         
 .٤٠٧: معني، صبن سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى)   ١(

 .١٤٧:سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديني، ص)   ٢(

 .٣/١٤٧:    اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)٣(

 .١/٨١: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٤(

 .١/١٢٦: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٥(

 .٤٦٩: معني، صبن سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى)   ٦(

 .٤٨٨: معني، صبن سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى)   ٧(



  ات ا :ا اا/ ب اولا  ١٢٤  

ِغري أنه ينبغـي التنبـه إىل أن تفـسريات املحـدثني ملـصطلحاهتم
ُ َ سـبقهمَأو مـصطلحات مـن، ُّ وإن كانـت يف ، َ

ِاملقام األول من حيث رضورة األخذ هبا والرجوع إليها ِ ُ ِ َإال أن ذلك يتطلب مالحظة ثالثة أمور، َّ ُ : 

ِفهم مصطلحات النقاد بعيدا عن قواعد املنطق وحدوده اجلامعة املانعة: األول ِِ ً ُ. 

ِرضورة النظر إىل القرائن والسياقات التي استعمل ف: الثاين ُِ ُِ  .يها املصطلحِ

ِّربط املصطلح املستعمل بأصله اللغوي أو العريف الذي نشأ منه: الثالث َِّ
ِ ِ ِ ُ. 

اا  : وا وا يا ا  :  

ٍويف هذا األصل عىل الباحث أن يالحظ عند تفسري املصطلحات احلديثية ثالثة معان َ ِ ِ ِ ُ  ،ُّهـي املعنـى اللغـوي، ِ

 : وبيان هذه املعاين فيام يأيت. واملعنى الرشعي، ُّواملعنى العريف

 : ُمالحظة املعنى اللغوي: ًأوال

ُّمن خالل مالحظة املعنى اللغوي للمصطلح يلحظ الباحث أنـه قـد يتفـق املعنـى االصـطالحي مـع املعنـى  ُ َّ ُ ُ ِ ِّ

ِاللغوي يف أصل املفهوم ِ ِكأكثر املصطلحات احلديثية، ِّ ِ
ِّمثلة ذلك قول احلافظ الـسخاويومن أ. َّ  عنـد )ه٩٠٢ت (ُ

ِاالصطالح يف هذه اللفظة موافق للغة«: )ينمي احلديث(احلديث عن مصطلح  ُِّ ٌ َنميـت احلـديث إىل : ُقال أهلهـا، ُ ُ َْ َ

ًغريي نميا ْ َإذا أسندته ورفعته؛ َ َ«)١(. 

ــر ــن حج ــافظ اب ــول احل ــضا ق ــك أي ٍومــن ذل ِ ِ ُ ــ)ه٨٥٢ت (ً ــف اب ــه عــىل تعري ــصطلح ِ يف تعقيب ــصالح مل ِن ال ِ

ِهذا تفسري بحسب االصطالح: ُقلت«: »املختلق املصنوع«بأنه ) املوضوع( ِ فقـد قـال أبـو ، ُوأما من حيث اللغـة، ٌ

ــة ُاخلطــاب ابــن دحي ــالن كــذا، امللــصق: املوضــوع(: ِ ــع فــالن عــىل ف ٍوض ــه: أي؛ ٌ ــط ، )ألــصقه ب ُّوهــو أيــضا احل ً

ِّاللغوي واالصـطالحي: ِّن املتأمل يف كال املعنينيلك. )٢(»ُواألول أليق هبذه احليثية، واإلسقاط ُيلحـظ أن املعنـى ، ِّ

ُاالصطالحي ال خيرج عن املعنى اللغوي ًمـن حيـث إن احلـديث املوضـوع ملـصق كـذبا بمـن ، ألنه مأخوذ منـه؛ َّ َ ٌَّ َ َُ

 .ُأضيف إليه

ِّوقــد خيتلــف املعنــى االصــطالحي عــن املعنــى اللغــوي يف بعــض اجلوانــب ُّ  ابــن الــصالحن كــام جــاء عــ، ُ

ُالفرق بينهام صار هو الـشائع الغالـب «: حيث قال، )أخربنا(و) حدثنا( عن مصطلح يف أثناء حديثه) ه٦٤٣ت( ُ َ

ٌواالحتجاج لذلك من حيث اللغة عنـاء وتكلـف، ِعىل أهل احلديث ُّ ٌ ُ ُوخـري مـا يقـال فيـه؛ ُ ، ٌإنـه اصـطالح مـنهم: ُ

                                         
 .١/١٥٨: للسخاويفتح املغيث برشح ألفية احلديث، )   ١(

 .٢/٨٣٨: النكت عىل كتاب ابن الصالح، البن حجر العسقالين)   ٢(



  ات ا :ا اا/ ب اولا  ١٢٥  

 .)١(»َأرادوا به التمييز بني النوعني

َوهو يرد عىل من محل مصطلح ، )ه٧٠٢ت (ِ ابن دقيق العيدِ جاء عن اإلماماومثله م َُّ َ َ عـىل املعنـى ) َاحلـسن(َ

ِوأما إطالق احلسن باعتبار املعنى اللغوي فيلزم عليه أن يطلـق عـىل احلـديث املوضـوع إذا «: حيث قال، اللغوي ِ
ُ ُِّ َِ ُ

ٌكان حسن اللفظ أنه حسن ََ ََّ ٌوذلك ال يقوله أحد من أه، ِ َل احلديث إذا جروا عىل اصطالحهمُ
ِ ِ«)٢(. 

ًسمعت فالنا يقول: ُمن املتأخرين من يتسامح ويقول«: ًوقال أيضا ُ ِأو سـمع مـن القـارئ ، َفـيام قـرأه عليـه؛ ِ َ َ
ِ ِ

ُ

ِوهذا تسامح خارج عن الوضع، عليه ْ ٌ ٍإال أن يكـون بتغيـري اصـطالح، ليس له وجـه، ٌ ُوهـو أن يقـع االصـطالح ، ِ َ

َّعىل أن يعرب  .)٣(»ِ هبذه اللفظة عن هذا املعنىُ

َاملخــرضمون«: )ه٩١١ت (وقــال اإلمــام الــسيوطي َ ٌواحــدهم خمــرضم ـ بفــتح الــراء ـ وهــو الــذي أدرك ، ُ َ ُ

ِّاجلاهلية وزمن النبي  َ َ وأسلم ومل يره^َ ِهذا مصطلح أهل احلديث فيه؛ َوال صحبة له، َ ِألنه مـرتدد بـني طبقتـني ؛ ُ ٌ ِّ

َال يدرى من أهيام هو ْ ٌحلم خمرضم: ِمن قوهلم ،ُ ٍال يدرى من ذكر هو أو أنثى، ٌَ َ ِوأما املخـرضم يف اصـطالح أهـل ... ُ ِ ُ َ

ــة ــالم: اللغ ــصفه يف اإلس ــة ون ــره يف اجلاهلي ــصف عم ــاش ن ــذي ع ــو ال َفه ِ ُ ُ َ ِ ــصحابة أم ال، َ ــواء أدرك ال ــني . َس فب

ٍاالصطالحني عموم وخصوص من وجه
ٌ ٌ ِ حـزام خمـرضم  باصـطالح ابـن ُفحكيم، ِ ٌ َ ٍ ُوبـرش، ِللغـة ال احلـديثِ  بـن ِ

ِعمرو خمرضم باصطالح احلديث ال اللغة
ٌ َ ٍ«)٤(. 

ٍويف هذه احلالة الثانية عندما يستقر االصطالح عىل معنى معني ُ ُيصبح هو احلقيقة العرفيـة التـي تقـدم عـىل ؛ ُّ َّ ُ ُ ُ ُ

ِاملعنى اللغوي املفهوم من أصل الكلمة ُويف ذلك يقول العالمـة املنـاوي، ِ ُملـا تقـرر االصـطالح«: )ه١٠٣١ت (ُ َ ؛ َّ

ًصار ذلك حقيقة عرفية، ُأي اصطالح املحدثني ًَّ ِفتقدم عىل احلقيقة اللغوية، َ
ُ َّ ُ«)٥(. 

 : مالحظة املعنى العريف: ًثانيا

ِالرجوع إىل األمثال واأللفاظ والعبارات املحلية: ويقصد بمالحظة املعنى العريف ِ ِ
َّ ُالتـي كانـت تـستعمل يف ، ُِ َ ُ

ُي استعمل فيه ذلك املصطلح الذي يراد دراسته والبحث عن مفهومه الصحيحالعرص الذ ُ ُُ ُ . 

ــان ــن حب ــول اب ــك ق ــال ذل ِومث ــة )ه٣٥٤ت (ُ ــسعود( يف ترمج ــاري م ــد النَّج ــن ِأيب حمم ــدب ــن ِ زي ــبيع ب ُ س

                                         
 .٢٥٦:معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، ص)   ١(

 .١٠:االقرتاح يف بيان االصطالح، البن دقيق العيد، ص)   ٢(

 .٢٩:االقرتاح يف بيان االصطالح، البن دقيق العيد، ص)   ٣(

 .٢/٧٠٥: ي يف رشح تقريب النووايتدريب الراو)   ٤(

َاليواقيت والدرر رشح رشح نخبة الفكر، للمناوي)   ٥( ِِ :٢/٢٩٠. 



  ات ا :ا اا/ ب اولا  ١٢٦  

ٍكـذب أبـو حممـد:  الصامتبن ُفقال عبادة، ٌّالوتر حق: كان يقول«: )األنصاري
: ديريـ؛ َكـذب: ُوقـول عبـادة... َ

ِهذه لغة سائرة يف أهل احلجاز؛ أخطأ ٌ ٌ«)١(. 

ُففي عرف أهل احلجاز يطلق الكذب عىل اخلطأ ُ ِ ِ
ْ ُولوال مالحظة هذا العرف العام لفهم مصطلح ، ُ َُ ِِّ ُ َُ ) كـذب(ِ

ًفهام خاطئا ِّأن نعلـم باالسـتقراء التـام ، ُّثـم أهـم مـن ذلـك«: )ه٧٤٨ت (ُومن أجل ذلك يقـول اإلمـام الـذهبي. ً َ
ِ َ

َعرف َ ذلك اجلهبذ واصطالحهُ ِ َومقاصده، ِ  .)٢(»بعباراته الكثرية، ِ

 : مالحظة املعنى الرشعي: ًثالثا

ِويقصد بذلك املصطلحات التي تم اقتباس ألفاظها من القرآن الكريم أو السنة النبوية
ُ ُ. 

يد  سـعبـن قـال عـثامن، )محالـة احلطـب(مـصطلح ، فمن املصطلحات التي تم اقتباسها مـن القـرآن الكـريم

عـن أيب ،  أيب معـرشُيـروي عنـه ابـن،  منـصور العنـزيبـن النـرض:  معنيبن قلت ليحيى«، )ه٢٨٠ت (الدارمي

 .)٣(» احلطبُهؤالء محالة: من هؤالء ؟ قال؛  ريض اهللا عنهٍّعن عيل، ِنوبَاجل

 X Y Z [ \ ] ̂ _  ̀a b  c d e ]فهذا املصطلح مأخوذ من قوله تعـاىل 

f g h i j  k l m n o p q r Z ]ٌفحاملـة احلطـب وصـف جــاء يف  ؛ ]٥ - ١: املـسد ُ

ٍسياق الذم لزوجة أيب هلب ِ
ِّ

ِمما يدل عىل أن استعامل ابـن معـني لـه مـن بـاب الكنايـة عـن ضـعف هـؤالء الـرواة، ِ ِ ِ ِ ِ َ َُّّ ،

ِومن أجل ذلك قال ابن أيب حاتم يف تفسري مصطلح ابن معني ِ  .)٤(»عفاءُيعنى أهنم ض«: ُ

ِتعرف وتنكـر(مصطلح :  تم اقتباسها من السنة النبويةومن املصطلحات التي ُ َوأصـله يف حـديث حذيفـة ، )ِ ِ

ِّوكنـت أسـأله عـن الـرش خمافـة أن ، ِ عـن اخلـري^كـان النـاس يـسألون رسـول اهللا «: الـذي قـال فيـه، ِابن الـيامن ُ ُ

َيدركني ِ ٍّيا رسول اهللا إنا كنَّا يف جاهلية ورش: ُفقلت، ُ
ٍ ٍّفهل بعـد هـذا اخلـري مـن رش؟ قـال، ِرياهللا هبذا اخل فجاءنا، ُ

ِ َ :

ٍوهل بعد ذلك الرش مـن خـري؟ قـال: ُقلت، نعم
ِّ ٌوفيـه دخـن، نعـم: َ َومـا دخنُـه؟ قـال: ُقلـت، ََ ِقـوم هيـدون بغـري : َ ٌ

ِتعرف منهم وتنْكر، ْهديي ُ َُ ِ ْ...«)٥(. 

ِتعرف منهم وتنكـر(ومعنى قوله عليه الصالة والسالم  وتـرى ، ه مـن دينـيُأي تـرى فـيهم مـا تعـرف أنـ؛ )ُ

                                         
 .٩٢:مشاهري علامء األمصار، البن حبان، ص)    ١(

 .٨٢:املوقظة يف علم مصطلح احلديث، للحافظ الذهبي، ص)   ٢(

 .٨/٤٧٩: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)    ٣(

 .٨/٤٧٩: عديل، البن أيب حاتماجلرح والت)    ٤(

األمر بلزوم اجلامعـة عنـد ظهـور : باب(، ومسلم يف اإلمارة، ٣٦٠٦: ، رقم)عالمات النبوة يف اإلسالم: باب(أخرجه البخاري يف املناقب، )    ٥(

 .١٨٤٧: ، رقم])كذا[الفتن وحتذير الدعاة إىل الكفر



  ات ا :ا اا/ ب اولا  ١٢٧  

ُأيضا ما تنكر أنه من ديني َاملراد بالـذين تعـرف مـنهم وتنكـر األمـراء بعـده«: قال ابن حجر. )١(ً ُ ُ فكـان فـيهم مـن ، ُ

ِيتمسك بالسنَّة والعدل ْ َوفيهم من يدعو إىل البدعة ويعمل باجلور، ُّ ُ ِ«)٢(. 

ِتعرف وتنكـر(فمصطلح  ُ ُ إنـام أخـذوه مـن احلـديث ، ِرواة الـِبعـضِالـذي اسـتخدمه املحـدثون يف وصـف ) ِ

ِوعليه يمكن فهم هذا املصطلح، النبوي ِاء عىل املعنى الذي يفهـم مـن سـياق احلـديثبن ُ
ُ ًَ  قـال اإلمـام الـسيوطي؛ ُ

ِتعرف وتنكر: ُقوهلم«: )ه٩١١ت( ُ ًومرة باملشاهري، يأيت مرة باملناكري: أي؛ ِ َّ«)٣(.  

ااا  :ت اوا اا إ اا  َُِا  :  

ٍالقرائن يف اللغة مجع قرينة
ُ َفعيلة(عىل وزن ، ُ ِ َوقـد اقـرتن ، مـن االقـرتان. مقرونـة: أي؛ )مفعولـة(بمعنـى ، )َ

ُالشيئان وتقارنا وجاؤوا قرانى ًوقارن اليشء اليشء مقارنـة وقرانـا، مقرتنني: أي؛ ِ ً َِ
َ َاقـرتن بـه وصـاحبه: ُ ُوقرنـت . َ

ِاليشء باليشء
 .)٤(ُامرأته: ُوقرينة الرجل. ُوصلته :َ

ــة، وأمــا يف االصــطالح ًفلــم يــذكر املحــدثون واملــصنفون يف مــصطلح احلــديث تعريفــا للقرين ِ ــال ، ِ وقــد ق

ُأمر يشري إىل املطلوب«هي : اجلرجاين يف تعريف القرينة ٌ«)٥( . 

َومن خالل تعريف اجلرجاين يمكن القول إن القرينـة املقـصودة عنـد املحـدثني َ ، أو العالمـة، ُهـي األمـارة :ُ

ِالتي تشري إىل املفهوم احلديثي ملصطلحات املحدثني
ِّ ِ ُ. 

ِمـن نظـر كتـب الرجـال«: )ه٩٠٢ت (ِوعن أمهية القرائن قـال احلـافظ الـسخاوي ِككتـاب ابـن أيب حـاتم ، َ

ٍظفر بألفاظ كثـرية، وغريها، )التهذيب(و، ٍّالبن عدي، )الكامل(و، املذكور ٍ
َ ُّع بتتبعهـاولـو اعتنـى بـار، َ َووضـع ، ٌ َ

ِكل لفظة باملرتبة املشاهبة هلا ِ ٍ
َ ِ َّ ًمع رشح معانيها لغة واصطالحا لكان حسنا، ُ ً ً  ]يعنـي ابـن حجـر[ُوقد كـان شـيخنا . ِ

َّيلهج بذكر ذلـك فـام تيـرس ِ ِوالواقـف عـىل عبـارات القـوم يفهـم مقاصـدهم بـام عـرف مـن عبـاراهتم يف غالـب ، ُ ِ ُ َ ِ
ُ ُ

ِوبقرائن ترش، األحوال  .)٦(»ُد إىل ذلكُ

                                         
 .٨/٣٣٨١:  القاريمرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، ملال عيل)    ١(

 .١٣/٣٦: فتح الباري رشح صحيح البخاري، البن حجر العسقالين)    ٢(

 .١/٤١٢: تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي، للسيوطي)    ٣(

 .١٣/٣٣٦: ، ولسان العرب، البن منظور٥/٧٧: يف مقاييس اللغة، البن فارس) قرن(مادة )     ٤(

ُهي ما يوضح عن املراد ال بالوضع؛ تؤخـذ مـن : القرينة«): ٧٣٤:الكليات، ص: يف(وقد قال الكفوي . ١٧٤:التعريفات، للجرجاين، ص)     ٥( ُ ِ ِ
ُ ُ

ِ

ِالحق الكالم الدال عىل خـصوص املقـصود أو سـابقه لكـن هـذه املفهـوم للقرينـة هـو عنـد األصـوليني، وال ينطبـق عـىل مفهومهـا عنـد . »ِ

 .املحدثني

 .٢/١١٤: ديث، للسخاويفتح املغيث برشح ألفية احل)     ٦(



  ات ا :ا اا/ ب اولا  ١٢٨  

ال خيفـى أن «: ونحوهـا مـن األلفـاظ) كانوا يفعلـون( يف تعليقه عىل مصطلح )ه١١٨٢ت (وقال الصنعاين

ِالداللة عىل االستمرار) كان يفعل(َاألصل يف   .)١(»ُوقد خيرج عنه للقرينة، ُ

ِومن أهم القرائن التي ينبغي مالحظتها عند تفسري املصطلحات احلديثية ِ : 

 : ُينة السياق الذي استعمل فيه املصطلحقر: ًأوال

 بيان أمهية قرائن السياق يف فهم مـصطلحات املحـدثني  يف)ه٤٧٤ت (املالكيقال اإلمام أبو الوليد الباجي 

 : وألفاظهم

ُ به أنه ممن حيُوال يريد،  ثقةٌفالن: ِّقد يقول املعدل« ّ  ُّتجُحيـ أنـه ويريـد؛  ال بـأس بـهٌفـالن: ويقـول.  بحديثهُّتجّ

ِوإنام ذلك عىل حسب، بحديثه  يف ِطِّاملتوسـ،  يف دينـهِ الفاضـلِسأل عن الرجلُفقد ي.  لهُه السؤالِّجُوو،  ما هو فيهّ

ِ من قـرن بـهِ ليس من نمطَّيريد أنه؛  ثقةٌفالن:  وفالن؟ فيقولٍما تقول يف فالن: قالُفي،  بالضعفاءُنَقرُفي، هِحديث ُ ،

: أهـو ثقـة؟ قـال: فـإذا قيـل، ال بـأس بـه: سأل عنه عىل غري هذا الوجـه فيقـولُيوقد . ّوأنه ثقة باإلضافة إىل غريه

 ... الثقة غري هذا

َفهذا كله يدل عىل أن ألفاظ ّ ّ  ِبحـسبُوتكون ، وختتلف بحسب ذلك،  السؤالِ عىل حسبُهم يف ذلك تصدرّ

ِ باجلرحة عىل الرجلُمَكُوقد حي. هم إىل بعضِ عنهم بعضِ املسؤولِإضافة َ ْ  بـه ملـا ْحَّرُه مل جيـِجـد يف غـريُ لو وً بمعنىَ

ِشهر من فضل ِ َه وأن حاله حيتمل مثل ذلكِه وعلمُ ِ ّ ... 

ِفعىل هذا حيمل ألفاظ اجلرح َ ِ َ والتعديل من فهم أقواهلم وأغراضهمَ َ َِ ْ ْوال يكون ذلك إال ملـن كـان مـن أهـل ، َ
ِ َ

 ِه مـن ألفـاظُثني إال مـا يأخـذِّ املحـدِ مـن أحـوالوليس عنـده،  ذلكْوأما من مل يعلم.  هبذا الشأنِناعة والعلمِّالص

ِه تنزيل األلفاظّفإنه ال يمكنُ،  اجلرح والتعديلِأهل ِوإنام يتبـع يف ذلـك ، ُوال اعتبارها بيشء مما ذكرنا، َ هذا التنزيلُ َّ ّ

َظاهر ألفاظهم فيام وقع  .    )٢(» عباراهتمِواختالف،  عند اختالفهمُويقف،  عليهُ االتفاقَ

ُألمثلة العملية التي تؤكد أمهية النظر إىل قرينة السياق الذي استعمل فيه املصطلح احلديثيومن ا َْ ِ ُِ ُِ مـا ذكـره ، َ

ِدغفــل( يف ترمجــة )ه٧٤٨ت (ُاإلمـام الــذهبي َ ْ ِ حنظلــة النَّـسابةبــن َ ِروى عنــه احلــسن البــرصي شــيئا يف ســنن «: )َ ُ ً ُ

َخولف، ^ النبي ِ ٌومل يضعفه أحد، ُ ْ يكفـي يف جهالتـه : ]أي الـذهبي[ُقلـت . ُمـا أعرفـه:  حنبـلبـن ُقـال أمحـد... ِّ

َكون أمحد ما عرفه َ َ«)٣(. 

                                         
 .١/٢٥٤: توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار، للصنعاين)    ١(

 .١/٢٨٣: التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح، للباجي)   ٢(

 .٢/٢٧: ميزان االعتدال، للذهبي)   ٣(



  ات ا :ا اا/ ب اولا  ١٢٩  

ُلكن بالرجوع إىل نص اإلمام أمحد كـام نقلـه ابـن ، ٌعىل أنه جمهول) ما أعرفه(َفاإلمام الذهبي فرس قول أمحد  ِّ ِْ ِ

:  حنبـلبـن َ ألمحـدُقلـت: ل قـا إيلَسـامعيل الكرمـاين فـيام كتـبإ بـن ُ حـربأخربنا«: قال، )ه٣٢٧ت (أيب حاتم

َوعلـق عليـه ابـن أيب حـاتم بقولـه، »هُما أعرفـ:  له صحبة؟ قالَ حنظلةبن ُغفلَد ُيعنـي ال يعـرف لـه صـحبة أم «: َّ

 .)١(»ال

ُوهذا الذي ذكره ابن أيب حاتم يتوافق مع نقله عيل ، )ه٢٧٣ت ( األثـرم احلـافظ أيب بكـرعـن، ٍ أيب طاهربن ُ

ُدغفل: هللا عبدُقلت أليب «: أنه قال َهـذا كـان صـاحب ! مـن أيـن لـه صـحبة؟، ال: َ حنظلـة لـه صـحبة؟ قـالبـن َ

َفقرينة السياق تشري إىل أن قول اإلمام أمحد . )٢(»ٍنسب ُ ُلـيس املقـصود منهـا اجلهالـة، )ما أعرفـه(ُ َكـام فهـم ذلـك ، ُ ِ

َوإنام يقصد هبا عدم معرفة اإلمـام أمحـد ثبـوت الـصحبة لـه أو ال، ُاحلافظ الذهبي ،  كـام ذكـر ذلـك ابـن أيب حـاتمُُ

 .واهللا أعلم، ُوأكده النص الذي نقل عن األثرم

 : القرينة اللفظية التي تتصل باملصطلح: ًثانيا

ٍولكنه ليس بحجـة، ٌ إسحاق ثقةبن ُحممد«: )ه٢٣٣ت ( معنيبن ُومثاهلا قول حييى
َّ ِفقـول ابـن معـني. )٣(»ُ ُ :

َقرينة لفظية عىل أن مقصوده ) ليس بحجة( ٌَّ ُهو العدالـة والـصالح) ثقة(بمصطلح ٌ َّ َولـيس الـضبط واإلتقـان يف ، ُ َ

 .َومن أجل ذلك مل يكن حجة عنده، احلديث

َّسألت الـدارقطني«: قال، ُّ يوسف السهميبن ُما ذكره محزة: ًومن األمثلة أيضا  بـن  عـن أمحـد)ه٣٨٥ت (ُ

ُخيطئ كثريا ويتكل، ٌثقة: فقال، اخلالق البزار عبد بن ِعمرو َّ ً ُ ِ عىل حفظهُ ِ«)٤(. 

ِقرينـة لفظيـة تـشري إىل أن مقـصوده بالثقـة هـو العدالـة دون الــضبط) ًخيطـئ كثـريا(ُفقـول الـدارقطني  ُ َّ ٌ ٌَ ألن ، ُ

َالراوي ال يكون ضابطا إذا كان كثري اخلطأ ً ُ. 

 : القرينة العقلية: ًثالثا

ٍويقصد هبا تعني محل املصطلح عـىل مفهـوم معـ، وذلك كقرينة االستحالة ِ ُّ السـتحالة تفـسريه بغـري هـذا ؛ ٍَّنيُ

ِحـديث (ُالـوارد يف ) أخربنا( يف تعقيبه عىل مصطلح )ه٨٥٢ت (ُما ذكره احلافظ ابن حجر، ومثال ذلك، املفهوم

ِالدجال ِالذي جاء فيه قول الرجل الـذي يقتلـه الـدجال) َّ ُأنـت الـدجال الـذي أخربنـا عنـك رسـول اهللا (: ُ ُ^( ،

ًحيــث كــان الــسامع ممكنــاُالكــالم إنــام هــو «: حيــث قــال ُ ِوأمــا إذا كــان غــري ممكــن فيتعــني احلمــل عــىل املجــاز ، َّ ُ ُ َُّ ٍ َ

 .)٥(»ِبالقرينة

                                         
 .٣/٤٤١:اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، ص)   ١(

 .٥٦:بن أيب حاتم، صاملراسيل، ال)   ٢(

 .٣/٢٢٥): رواية الدوري(تاريخ ابن معني )   ٣(

 .٥/٥٤٨: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)   ٤(

 .٢/٦٣٣: النكت عىل كتاب ابن الصالح، البن حجر)   ٥(



  ات ا :ا اا/ ب اولا  ١٣٠  

ا ا : ا  ات ات ا  

ِإن السبيل الذي سلكه املحدثون بعد التصنيف يف تفسري املصطلحات احلديثية هـو اسـتقراء الواقـع ا َُ
ِ ِ ِِ َ ِّلعمـيل َّ

ُلكن الناظر يف هذه التفسريات يلحظ أربعة أمور. ُالذي استعملت فيه تلك املصطلحات َ : 

 .اختالف املحدثني بعد التصنيف يف تفسري بعض املصطلحات الختالف االستقراء: ًأوال

مـا أورده : أي[بلغنـي عـن بعـض املتـأخرين مـن أهـل املغـرب أنـه جعلـه «: )ه٦٤٣ت (قال ابـن الـصالح

ً قسام من التعليق ثانيا]ري عن شيوخهالبخا ٍيف غـري موضـع مـن كتابـه، وأضاف إليه قـول البخـاري، ً وقـال يل (: ِ

ُفوسم كل ذلك بالتعليق املتصل من حيث الظاهر) وزادنا فالن، فالن َ َِ ِ َّ متـى : وقـال، ِاملنفـصل مـن حيـث املعنـى، ُ

َّرأيت البخاري يقول ِد مل يذكره لالحتجاج بهفاعلم أنه إسنا؛ )وقال لنا، وقال يل(: َ ُ ِوإنـام ذكـره لالستـشهاد بـه، ٌ
َ .

ِوكثريا ما يعرب املحدثون هبذا اللفظ عام جرى بينهم يف املذاكرات واملنـاظرات
ِّ ُ ُّوأحاديـث املـذاكرة قلـام حيتجـون . ً َّ ِ ُ

 .هبا

ُوما ادعاه عىل البخاري خمـالف ملـا قالـه مـن هـو أقـدم منـه: ]يعني ابن الصالح[ُقلت  َ َ ٌ ِّ ِّ وأعـرف بالبخـاريَّ ُ ،

ُوهو العبد الصالح أبو جعفر ِّفقـد روينـا عنـه أنـه قـال، ُّ محـدان النَّيـسابوريبن ُ ُّكـل مـا قـال البخـاري: ُ ُّ قـال يل (: ُ

 .)١(»ٌفهو عرض ومناولة، )فالن

ُفتعقبه احلافظ ابن حجر : َّأن البخـاري إنـام يقـول، وأقـره،  محـدانبن ما حكاه عن أيب جعفر«: )ه٨٥٢ت (ُ

ِيف العـرض واملناولـة) قـال يل( َفقـد رأيـت يف الـصحيح عـدة أحاديــث قـال فيهـا؛ ففيـه نظــر، ِ َ ، )قـال لنـا فــالن(: ُِ

ِوأوردها يف تصانيفه خارج اجلامع بلفـظ  ِِ َ َووجـدت يف الـصحيح عكـس ذلـك، )َّحـدثنا(َ ِ ٌوفيـه دليـل عـىل أهنـام ، ُ

َّوالـذي تبـني يل باالسـتقراء مـن صـنيعه أنـه ال ، مرتادفان ِ ِيعـرب يف الـصحيح بـذلك إال يف األحاديـث املوقوفـة أو ِ ِ ُ ِّ ُ

َاملستشهد هبا ِفيخرج ذلك، َ ِعن أصل مساق الكتاب، ُحيث حيتاج إليه، ُ ِ«)٢(. 

ٌفهذه مسألة واحدة اختلف فيها أربعة من املحدثني ٌَ ، وابـن الـصالح، ُوابـن محـدان، ٌواحد من أهل املغرب: ٌ

ٌوسبب ذلك راجع إىل اخ، وابن حجر  .تالف االستقراء والتتبع لواقع عمل البخاريُ

ٍاهتامم املحدثني بعد التصنيف باحلدود املنطقية مما جعل تفسرياهتم أغلبية غري كلية: ًثانيا
َ ً. 

ــصنيفَإن تفــسريات املحــدثني بعــد ــازت بــضبط التعــاريف وحتريرهــا حتريــرا يتامشــى مــع صــناعة  ِ الت ِامت ِ ًِ ِ

ُالتعاريف املنطقية التي تعنى  ِ ِباحلدود اجلامعة املانعةِ ِ. 

                                         
 .١٤٨:معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، ص)   ١(

 .٢/٦٠١: النكت عىل كتاب ابن الصالح، البن حجر)   ٢(



  ات ا :ا اا/ ب اولا  ١٣١  

ًوهذا الضبط اجلامع املـانع أخـرج كثـريا مـن املـصطلحات احلديثيـة التـي كانـت مـستعملة قبـل التـصنيف ً ُِ ِ
َ ُ ُ ،

ِأخرجها عـن مفهومهـا الـصحيح ِ
ٍّألهنـا كانـت تـستعمل يف واقعهـا العمـيل بـشكل نـسبي؛ َ ِّ ُ أو كانـت ، أو أغلبـي، ُ

ُحمكومة بقرائن خاصة يعرفها نقاد ُ ِفلام جـاء التحديـد اجلـامع املـانع هلـا أخرجهـا عـن مفهومهـا أو عـن .  احلديثًٍ
َ ُ ُ ُ

 .جزء من داللتها التي كانت سائدة بني نقاد احلديث

 : وأمثلة ذلك كثرية ومنها

 ِقـال احلـافظ ابـن دقيــق العيـد ُ ِويف حتقيـق معنــاه «: )احلـسن( يف أثنـاء حديثـه عــن مـصطلح )ه٧٠٢ت (ُ

ُاحلسن ما عـرف خمرجـه واشـتهر رجالـه(: يبفقال اخلطا؛ )١(اضطراب ُ ُ َ ِ ِوعليـه مـدار أكثـر احلـديث، ُ وهـو الـذي ، ُ

ُيقبله أكثر العلامء َّويستعمله عامة الفقهاء، ُ ُ ٍوهذه عبارة لـيس فيهـا كبـري تلخـيص، )ِ ُ ِوال هـي أيـضا عـىل صـناعة ، ٌ ً

ُفإن الصحيح أيـضا قـد عـرف خمرجـه واشـتهر رجالـ؛ ِاحلدود والتعريفات ِ ُ ُ ََ ِ ُ ِّفيـدخل الـصحيح يف حـد احلـسن، هً ُ ُ ،

ُما عرف خمرجه واشتهر رجاله مما مل يبلغ درجة الصحيح: ُوكأنه يريد هبذا الكالم ُ ُ َ ِ ُ«)٢(. 

 اخلطايب رمحـه اهللاقال«: يف تعليقه عىل تعريف اخلطايب للحسن) ه٧٤٨ت (ُوقال احلافظ الذهبي ُّ هـو (: ََّ

ُما عرف خمرجـه واشـت ُ ْ َُ َ ِ مـدار أكثـر احلـديثوعليـه، ُهر رجالـهِ ُ ُوهـو الـذي يقبلـه أكثـر العلـامء. َ ُ َ َّويـستعمله عامـة ، َ ُ َ

ِوهذه عبارة ليست عىل صناعة احلدود والتعريفات. )الفقهاء ِ ْ ًإذ الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضا، ٌَ َ ُْ َ ُلكـن مـراده! ُ ُْ :

َمما مل يبلغ درجة الصحيح ُ ْ َ«)٣(. 

  مـن َبُرَن قـَ مـُ هـو مـسندُاحلـسن:  قيـلولـو«: احلـسنيف تعريف ) ه٨١٦ت (ُاجلرجاينالرشيف وقال 

ٍ وعلــةٍ عــن شــذوذَمِلَوســ، ٍ وجــهِروى كالمهــا مــن غــريُويــ، ٍ ثقــةُلَأو مرســ، ِ الثقــةِدرجــة ، ِ احلــدودَ أمجــعَلكــان، َّ

 ِة بـني العدالــَمــن مجـع: ِوبالثقـة، ه إىل منتهـاهُ إســنادَ مـا اتـصلِدونعنـي باملــسنَ .ها عــن التعقيـدَوأبعـد، هاَوأضـبط

 .)٤(»بطَّوالض

 َوإذا روى عمن عـارصه«: يف متييزه بني اإلرسال اخلفي والتدليس) ه٨٥٢ت (قال احلافظ ابن حجرو َّ ،

ُّشيئا بصيغة حمتملة فهو اإلرسال اخلفي، ُّومل يثبت لقيه له ُ ٍَ ِ ٍ واألوىل التفرقـة لتتميـز ، ومـنهم مـن أحلقـه بالتـدليس، ً

 .)٥(»األنواع

                                         
ُّ، ولعل األوىل ما أثبته، واهللا أعلم)االضطراب: (يف املطبوع)    ١( َّ. 

 .٧:االقرتاح يف بيان االصطالح، البن دقيق العيد، ص)    ٢(

 .٢٦:املوقظة يف علم مصطلح احلديث، للحافظ الذهبي، ص)    ٣(

 .٢٣:الديباج املذهب يف مصطلح احلديث، للجرجاين، ص)   ٤(

 .١٦:لتقديس بمراتب املوصوفني بالتدليس، صتعريف أهل ا)    ٥(



  ات ا :ا اا/ ب اولا  ١٣٢  

 : بعد التصنيف لبعض املصطلحات العامة بمفاهيم خاصةتقييد املحدثني : ًثالثا

ُاسـتعمله أغلــب املحـدثني قبـل التــصنيف بمعنـى الــشديد النكـارة) َاملعــضل(مـصطلح : ًفمـثال ِوالــشديد ، َ

ِ املـديني أنـه اسـتعمل املعـضل فـيام سـقط مـن إسـناده راويـان بن َلكن احلاكم نقل عن عيل، ِواملوضوع، الضعف ِ َ َ َ

 .ُيع املحدثني بعد التصنيف عىل هذا املعنىفتابعه مج، فأكثر

ُّذكر إمام احلـديث عـيل«: )ه٤٠٥ت (قال اإلمام احلاكم
ِ

ُ َفمـن بعـده مـن ، )ه٣٣٤ت (ُّاهللا املـديني عبـد بـن َ َ

ِأئمتنا أن املعضل من الروايات أن يكون بني املرسل إىل رسـول اهللا  ِ ِ َِ ََّ ٍ أكثـر مـن رجـل^َ ُ ِوأنـه غـري املرسـل، ُ َ فـإن ، ُ

ِراسيل للتابعني دون غريهمامل َ َ«)١(. 

ُ ال يكـاد يعثـر  قبـل التـصنيفَّوسيأيت يف الفصل الثالث من الباب الثاين أن املتأمـل يف اسـتعامالت املحـدثني ُ ُ

ُعىل مثال واحد ينطبق عىل هذا الذي ذكره اإلمام احلاكم رمحه اهللا تعاىل ُ ُ ٍ ٍ. 

 .ُفاهيم التي ذكرها بعض األصولينيُتأثر تفسريات املحدثني بعد التصنيف بامل: ًرابعا

ومـن ، ويظهر هذا التأثر من خالل االسـتدالل بـأقوال األصـوليني يف تفـسري بعـض املـصطلحات احلديثيـة

 : أمثلة ذلك

  ٍفـالن عـن رجـل: إذا قيل يف اإلسناد«: )ه٦٤٣ت(قال ابن الصالح ٍأو عـن شـيخ عـن فـالن أو نحـو ، ٌ ٍ

ًأنه ال يسمى مرسال بل منقطعا: )لوم احلديثمعرفة ع(ُفالذي ذكره احلاكم يف ، ذلك ُ َ ًَّ وهو يف بعـض املـصنَّفات ، ُ

َاملعتربة يف أصول الفقه معدود من أنواع املرسل َ َِ ٌ ُومن املشهور املتواتر الـذي يـذكره أهـل الفقـه «: ً أيضا وقال.)٢(»ِ ُ ُ ِ ِ

ِوأهل احلديث ال يذكرونه باسمه اخلاص املشعر بمعناه اخلـاص، ِوأصوله ِ ِ
ِّ َوإن كـان احلـافظ اخلطيـب قـد ذكـره ، ُ ُ ُ

ِففي كالمه ما يشعر بأنه اتبع فيه غري أهل احلديث َ َ ُُ
ِ ِ«)٣(. 

 ِومدراه بمقتىض أصول الفقهاء واألصـوليني عـىل صـفة ، ُالصحيح«: )ه٧٠٢ت (ِوقال ابن دقيق العيد َ
ِ ِ

َالعدالة املشرتطة يف قبول الشهادة عىل ما قـرر مـن؛ ِعدالة الراوي ِّ َُ َ ُ َ ُِ ْوزاد أصـحاب احلـديث أن ال يكـون ...  الفقـهِ ِ
ُ َ

ًاحلديث شاذا وال معلال َّ ُ ً ِويف هذين الرشطني نظر عىل مقتىض مذهب الفقهاء، ُ ِ ُفإن كثـريا مـن العلـل التـي يعلـل ؛ ٌِ ِّ َُ ِ ِ ً

ِهبا املحدثون احلديث ال جتري عىل أصول الفقهاء ًومن رشط احلد أن يكون جامعا مانعا... َ ً ِّ ِ
ْ«)٤(. 

                                         
 .٣٦:معرفة علوم احلديث، للحاكم، ص)    ١(

 .١٢٩:معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، ص)    ٢(

 .٣٧٢:معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، ص)    ٣(

 .٥:االقرتاح يف بيان االصطالح، البن دقيق العيد، ص)   ٤(



  ات ا :ا اا/ ب اولا  ١٣٣  

ِمن يصنِّف يف علـم احلـديث «: يف تعقيبه عىل ما ذكره ابن دقيق العيد) ه٨٨٥ت(ُبرهان الدين البقاعي قال  ُ

ِإنام يذكر احلد من عند أهله َّ ُ ٍال من عند غريهم من أهل علم آخر، ُ ِ ِ ِأن املرسل يف أصـل قولنـا(ويف مقدمة مسلم ، ِِ َ ،

ــار لــيس بحجــة ٍوقــول أهــل العلــم باألخب ِِ ِ ِ ِاألصــوليني ال يــشرتطون يف الــصحيح هــذين ِالفقهــاء وُوكــون ، )١()ِ ِ َ َ

ُال يفسد احلد عند من يشرتط، ِالرشطني ْ َُ َ َّ  .)٢(»هامُ

 ُوقال احلافظ ابن حجر َفـإذا مجـع هـذه الـرشوط «: )املتـواتر( حديثـه عـن مـصطلح  أثناء يف)ه٨٥٢ت (ُ َ

َعدد كثري أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم عىل الكذ: وهي، األربعة ُ ٌ ِورووا ذلـك عـن مـثلهم مـن االبتـداء ، بٌ

َّوكان مستند انتهائهم احلس، إىل االنتهاء ِوانضاف إىل ذلك أن يصحب خـربهم إفـادة العلـم لـسامعه فهـذا هـو ، ُ ُ َ َ َ

ِإنام أهبمت رشوط التواتر يف األصل«:  ثم قال»املتواتر ُ ْ ِألنه عىل هـذه الكيفيـة لـيس مـن مباحـث علـم اإلسـناد؛ ُ ْ ِ ِ ِ ،

ِ مباحث أصول الفقهوإنام من ِ...«)٣(.  

 

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 .١/٢٩: مسلممقدمة صحيح )   ١(

 .١/٨٦: النكت الوفية بام يف رشح األلفية، لربهان الدين البقاعي)   ٢(

َنزهة النظر يف رشح نخبة الفكر، البن حجر، ص)   ٣( ِ:٤٥. 



  ات ا :ا اا/ ب اولا  ١٣٤  

اا ا :ا  ت اتاا  و   

ْيلحظ املتأمل يف مصنفات املحدثني بعد التصنيف وجود اصطالحات جديـدة مل يـستعملها املحـدثون قبـل  ٍُ ٍ ِ ِ
َ ِّ ُ

ِوهــي إمــا أن تكــون مــصطلحات جديــدة لــبعض امل. التــصنيف ً ِفــاهيم الــسابقة التــي مل يــستعمل املحــدثون قبــل ٍ ِ

ْوإما أن تكون مصطلحات جديدة لبعض املفاهيم اجلديـدة التـي حـدثت بعـد ، ًالتصنيف مصطلحات خاصة هبا ًِ ِ ِ

ًوإما أن تكون مصطلحات قديمة تم إلباسها معنى جديـدا مل يكـن موجـودا يف ، ِبداية التصنيف يف علوم احلديث ً ًُ َّ
ٍ

 . السابق

 : وهي، ٍ هذا ينبغي التمييز بني ثالثة أنواع من املصطلحات التي استعملها املحدثون بعد التصنيفوعىل

 .املصطلحات اجلديدة ملفاهيم قديمة: ًأوال

 .املصطلحات اجلديدة ملفاهيم جديدة: ًثانيا

 .املصطلحات القديمة ملفاهيم جديدة: ًثالثا

 : هذه األنواع يف املطالب اآلتيةُوقد حتدثت عن 

  : ات اة  : ا اول

ًاستعمل املحدثون بعد التـصنيف بعـض املـصطلحات اجلديـدة التـي مل تكـن مـستعملة عنـد املحـدثني قبـل  ُ
ِ ِ َِ َ

وجمهـول ، جمهـول العـني(و، )والفرد النـسبي، الفرد املطلق(ومن هذه املصطلحات اجلديدة مصطلح ، التصنيف

ونحوهـا مـن املــصطلحات ) ُواحلـسن لغـريه، ُاحلــسن لذاتـه(و، )ُوالـصحيح لغـريه،  لذاتـهُالـصحيح(و، )احلـال

 .اجلديدة

ُلكن املتأمل يف واقع عمل املحدثني قبل التصنيف يلحـظ أهنـم وإن مل يـستعملوا هـذه املـصطلحات إال أن ، ِ

ًمفاهيمها كانت مستعملة يف مصطلحات أخرى ذات داللة أعـم وأشـمل ُ ُ كـان يطلـق عـىل )الفـرد(فمـصطلح ، َ ُ

ــسبي ــصطلح ، الفــرد املطلــق والن ــول(وم ــني) املجه ــول الع ِكــان يطلــق عــىل جمه ــال، ُ ــصطلح ، وجمهــول احل وم

ِكان يطلق عىل الصحيح لذاته والصحيح لغريه) الصحيح( ِ ِ ُ ِكـان يطلـق عـىل احلـسن لذاتـه ) احلسن(ومصطلح ، ُ ِ ُ ُ

إن ، ٍث عنهـا بـيشء مـن التفـصيل يف البـاب الثـاينونحو ذلك من املصطلحات التي سيأيت احلـدي، ِواحلسن لغريه

 .شاء اهللا تعاىل

 َظهـر،  والـرتويِعُّ التتبـَه بعـدَّنـأاعلم «: )ه١٣٨٢ت(احلي الكتاين  عبدقول الشيخ ، ًومن هذا الباب أيضا

ثـم ، ه عـنهمِوياتـه ومرِ شـيوخَ أسامءُثِّ فيه املحدُمعَ الذي جيِءُْز عىل اجل)املشيخة(طلقون لفظة ُ كانوا يَأن األوائل

 َرُفكثـ، جمُع املِبوهنم عىل حروفِّ ويرتِ الشيوخَفردون أسامءُا صاروا يَّمل، )َاملعجم(طلقون عليه بعد ذلك ُصاروا ي

 ِأمــا يف القــرون، )الربنــامج( يــستعملون ويطلقـون ِ األنــدلسُوأهــل. م مــع املـشيخاتِ املعــاجُ وإطــالقُاسـتعامل



  ات ا :ا اا/ ب اولا  ١٣٥  

 .)١(»)الفهرسة(وأهل املغرب إىل اآلن يسمونه ، )ُتَبَّالث(ن ىل اآل يقولون إِفأهل املرشق، ِاألخرية

ما ة: ا  ةت اا :  

ِكام اسـتعمل املحـدثون بعـد التـصنيف بعـض املـصطلحات اجلديـدة لـبعض املفـاهيم اجلديـدة ِ ِ ِ َِ وممـا يؤكـد ، َ

ِوجود هذا النوع من املصطلحات  ِ  : )ه٧٩٤ت (ُّكيشالزربدر الدين  قولَ

ِّ إىل احلافظ أيب بكر احلازمي] سعيد الدبيثيبن اهللا حممد عبد ايعني أب[َكتب « ٍ ِفسأله عن الروايـة ب، ِ ِاإلجـازة َ

َوكيــف يقــول مــن أحــب الروايــة هبــا؟ فأجـاب، ِالعامـة ََّ ومل أر يف اصــطالح ، هــذا ممــا وقــع يف كــالم املتــأخرين(: ُ

ــروا هبــا بأســاَّغــري أن، ًاملتقــدمني مــن ذلــك شــيئا ــأخرين اســتعملوا هــذه األلفــاظ ومل ي ً نفــرا مــن املت ورأوا أن ، ًَ

َالتخصيص والتعميم يف هذا سواء َ«)٢(. 

ْهــو مــصطلح جديــد ملفهــوم جديــد مل يــستعمله املحــدثون قبــل التــصنيف) اإلجــازة العامــة(فمــصطلح  ٍ ٍ ،

 .)٣(ه أو مجيع علومه يف إجازة الشيخ للطالب مجيع مروياتواستعمله املحدثون بعد التصنيف

ٍومــن املــصطلحات اجلديــدة التــي اســتعملها بعــض املحــدثون بعــد التــصنيف ملفهــوم جديــد مل يكــن عنــد  ٍ

هـو «: َ، وقد نقل مال عـيل القـاري تعريفـه عـن بعـض املحققـني فقـال)احلاكم(املحدثني قبل التصنيف مصطلح 

ًالذي أحاط علمه بجيمع األحاديث املروية متنا وإسنادا و ً ِ
ًجرحا وتعديال وتارخياُ ًً«)٤(. 

ا ة: ا  ت اا :  

ٍهناك بعض املصطلحات القديمة التـي اسـتعملها املحـدثون بعـد التـصنيف للداللـة عـن معنـى أو مفهـوم  ِ ِ ِ َِ ُ

ًجديد مل يكن معروفا عند املحدثني قبل التصنيف  : ومن النصوص التي تؤكد ذلك، ٍ

 ُكثـر يف عـرصنا ومـا قاربـه بـني املنتـسبني إىل احلـديث اسـتعامل «: )ه٦٤٣ت (ُ ابن الصالحُقال احلافظ ِ ُ

ٍقرأت عىل فالن عن فالن(: ُفإذا قال أحدهم، ِيف اإلجازة) عن( ٍ ِأو نحو ذلك فظن به أنـه رواه عنـه باإلجـازة، )ُ
َّ َُ ،

                                         
 .١/٦٧: احلي الكتاين   فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت، للشيخ عبد)   ١(

 .٢/٥١٧: صالح، للزركيشالنكت عىل مقدمة ابن ال)  ٢(

 .١/٣١٣:التنكيل بام يف تأنيب الكوثري من األباطيل، للمعلمي:  ينظر)  ٣(

ويف استعامل هذا املصطلح نظر حتـى عنـد املحـدثني بعـد التـصنيف؛ ألن إطالقـه عـىل . ١٢١: رشح رشح نخبة الفكر، ملال عيل القاري، ص)  ٤(

ب املستدرك، وشيخه أيب أمحد صاحب كتاب الكنى إنام كان الستالمهم القضاء يف بعـض بعض املحدثني، كأيب عبد اهللا النيسابوري صاح

 .١٣٢ـ ١٠٣:أمراء املؤمنني يف احلديث، للشيخ عبد الفتاح أيب غدة، ص: ينظر. البلدان



  ات ا :ا اا/ ب اولا  ١٣٦  

ِوال خيرجه ذلك من قبيل االتصال عىل ما ال خيفى ِ ُ ِ ِبرهان الدين البقاعي بقولهيه َّوعلق عل. )١(»ُ ُابـن [َوإنام أمـر «: ُ

َ بالظن ومل يطلق احلكم]الصالح ُ ِ ِ
ُ ِألن يف زمنه؛ ِّ وإنـام كـان قـد فـشا ،  ذلـك لإلجـازةَّ أنُر االصـطالحَّ مل يكـن تقـرَّ

ًفمتى وجدنا حمدثا قال، وأما يف هذا الزمان،  فيهمُذلك االستعامل  ُقَّا نتحقـَّفإنـ ،عـن فـالن، ًمثال، َّحدثني فالن: ِّ

َألن االصطالح؛ ًأن ذلك إجازة   .)٢(»ر عىل ذلكَّ تقرَّ

 ًوقال ابن الصالح أيضا ِاصطلح قوم مـن املتـأخرين عـىل إطـالق «: ُ
ٌ ُوهـو اختيـار ، يف اإلجـازة) أنبأنـا(َ

ِعند القوم فيام تقدم بمنزلة ) أنبأنا(وقد كان ، )الوجازة يف اإلجازة(ِصاحب ، ٍ بكربن ِالوليد
َ وإىل هـذا ، )أخربنا(َّ

ُّنحــا احلــافظ املــتقن أبــو بكــر البيهقــي ُ ًأنبــأين فــالن إجــازة(: إذ كــان يقــول؛ )٣(ُ ِوفيــه أيــضا رعايــة الصــطالح ، )ٌ ٌ ً

ِّوروينا عن احلاكم أيب . واهللا أعلم، املتأخرين ُوالذي أختاره وعهـدت عليـه (: أنه قال، رمحه اهللا، اهللا احلافظ عبدُ ُ

َأكثر مشاخيي وأئمة ع ًرصي أن يقول فيام عرض عىل املحدث فأجاز له روايته شفاهاَ ُِ َ َِّ َ ََ َوفيام كتـب ، )ٌأنبأين فالن(: َ

ُإليه املحدث من مدينة ومل يشافهه باإلجازة
ٍ  .)٥(»)٤()ٌكتب إيل فالن(: ِّ

 َّحـدثنا(أو ) أخربنـا(ُفاملتقـدمون يطلقوهنـا بمعنـى ) أنبأنا(وأما «: )ه٧٠٢ت (وقال ابن دقيق العيد(، 

ِواملتأخرون يطلقوهنا عىل اإلجازة
ًوهو بعيد من الوضع اللغوي إال أن يوضع اصطالحا، ُ َ ُ َِّ ِ ٌ«)٦(. 

 ه٧٤٨ت ( الـذهبيُاحلافظحيث قال فيه ، )التشيع(مصطلح ، ُومن األمثلة التي تدخل يف هذا الباب( 

 ممـن ٍن والزبري وطلحة ومعاوية وطائفةم يف عثامَّهو من تكل: فهمْرُلف وعَّ الغايل يف زمان السُّالشيعي«: اهللا رمحه

 مـن ُويتـربأ، ادةَّ هـؤالء الـسُرِّكفُنا هو الذي يِفْرُوالغايل يف زماننا وع .همِّ لسبَضَّوتعر،  ريض اهللا عنهً علياَحارب

 .)٧(»ٌرَّعثُ مٌفهذا ضال، ًالشيخني أيضا

ِالتشيع يف عرف املتقـدمني هـو اعتقـا«: )ه٨٥٢ت(وقال احلافظ ابن حجر 
ْ وأن ، ثامنُ عـىل عـٍّ عـيلِتفـضيلُد ُ

 ًهم أن عليـاُ بعـضَوربـام اعتقـد، هامِ الـشيخني وتفـضيلِمـع تقـديم، ٌه خمطـئَوأن خمالفـ،  يف حروبهًصيباُ كان مًعليا

                                         
  .١٤٠:معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، ص)   ١(

 .١/٤٢٥: ين البقاعيالنكت الوفية بام يف رشح األلفية، لربهان الد)   ٢(

: ً، والــسنن الكــربى، لــه أيــضا٣٢٦:، والبعــث والنــشور، لــه، ص١/٥٩٦: ، واألســامء والــصفات، لــه٣٠:اآلداب، للبيهقــي، ص: ينظــر)   ٣(

١/١٥٥. 

 .٢٦٠:معرفة علوم احلديث، للحاكم، ص)   ٤(

 .٢٨٣:معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، ص)   ٥(

 .٢٤:االصطالح، البن دقيق العيد، صاالقرتاح يف بيان )   ٦(

 .١/٦: ميزان االعتدال، للذهبي)   ٧(



  ات ا :ا اا/ ب اولا  ١٣٧  

 ْنال سـيام إ، ه هبـذاُ روايتـُّدَرُ فال تـًداِ جمتهً صادقاًناِّ ديًعاِ ذلك ورُدِوإذا كان معتق، ^ اهللا ِ بعد رسولِ اخللقُأفضل

وال ،  الغـايلُّ الرافـيضُ روايـةُقبـلُفـال ت؛ ُ املحـضُفضَّ املتـأخرين فهـو الـرِفْرُ يف عـُوأمـا التـشيع، ٍ داعيـةَكان غري

 .)١(»كرامة

                                         
 .١/٩٤: هتذيب التهذيب، البن حجر)   ١(



 

  

  
  

    ا  ا ور
 

 : وفيه أربعة فصول

  

  : ا اول

  

راوي ا.  

  

 ا ا م :  

  

روا ا.  

  

  ا ا :  

  

ا .  

  

اا ا :  

  

 ل ا.  

  

 



 

  

  

  
ٍتتوزع املفاهيم واملصطلحات والقواعد احلديثية عىل أربعة حماور رئيسة ِ

َ ُ َّ ِتبدأ مـن البحـث يف صـفات ناقـل ؛ ُُ ِ ِ

ِوحاله يف اجلرح والتعديل، ِومذهبه، ُعرفة شخصيتهمن حيث م، ِاخلرب ٌأو جهالته إن مل يعرف عنه يشء، ِ ْ ِ. 

ِثم بعد البحث يف ناقـل اخلـرب ِ ِ ِيـأيت دور البحـث يف طريقـة روايتـه للخـرب، َ ِ ِ
ِمـن حيـث طـرق حتمـل الروايـة ؛ ُ ِ ُّ ُ ُ

ِوحفظها وأدائها ِومن حيث قائل الرواية، ِ ُوعلو إسنادها ونزوله، ُ ِ
ُعدد الرواة أو تفردهم عن خمرجها األولوت، ُّ ُُّ ُّ. 

ِوبعد البحث يف طريقة رواية اخلرب ُيأيت دور البحث عن العلل التي قد تطرأ عىل الروايـة وتقـدح يف صـحة ، ِ
ِ ِ ُِ َ ِ َ ُ

ًنقلها سندا أو متنا ً. 

ِوبعد هذه املحاور الثالثة ِوطريقـة روايتـه للخـرب، ِناقل اخلرب: ِ ُيـأيت دور ، َي روايتـهِوالعلـل التـي قـد تعـرت، ِ

ِالبحث عن احلديث املقبول ورشوط قبوله ِ ِ ُوالقرائن التي تؤثر يف القبـول، ِِ ِّ ُواملـصطلحات التـي اسـتعملها نقـاد ، ِ َ ِ

 .ِاحلديث للتعبري عن قبول احلديث

 :  هيالتي تعرب عنهاُاملصطلحات  هبا القواعد احلديثية وفاملحاور التي تتعلق

 . راوي احلديث . ١

  . احلديثورواية  . ٢

 .وعلة احلديث . ٣

 .َوقبول احلديث . ٤

 :  عن هذه املحاور األربعة يف الفصول اآلتيةُوقد حتدثت

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
ا  راوي ا  

 

 : وفيه أربعة مباحث
 

ا ولا :  

  

   ا  اويا .  

  

 ا ما :  
  

  ا  اويا .  
  

ا ا :  

  

  ا  اوي وح ا.  

  

ا اا :  
  

   ا  اويا .  
  

 

 



 

                           
َرو( ِّ الثالثيِ من الفعلٍ فاعلُاسم: لغة يف الاويَّالر ًرويت احلديث والشعر رواية فأنـا «: قال اجلوهري). َيَ ََ ِّ ُ

ِ والشعر واحلديثِءيف املا، ٍراو ِ ٍمن قوم رواة، ِّ
ُ ٍ«)١(. 

َفالراوي يف أصل اللغة هو الذي حيمل املاء إىل غـريه لـريوي ظمـأهم ويزيـل عطـشهم َ َُ َ ُثـم شـبه بـه الرجـل، َ ِّ ُ 

ِالذي حيمل األحاديث واألشعار وينقلها إىل غري ُ َُ َ ويزيـل عطـشهم ِهم إىل املعرفـةَفكأنـه يـروي ظمـأ؛ ه من الناسَ ُ

ًومن أجل ذلك سمي راويا؛ مإىل العل ِّ ُ
)٢(. 

. )٣(» باإلسـنادِ احلـديثُناقـل: الـراوي«: ال عيل القـاري بقولـهُاملَّفعرفه ، وأما الراوي يف اصطالح املحدثني

َّر مـن حدْكـِه مـع ذِاه إىل غـريَّوأد، ِلُّحمـَّ التِرقُ من طـٍ بطريقَ احلديثَلَّفالراوي هو من حتم َفـإن مل يـذكر مـن ، ثـهَ ْ ُ

َحدث ًكان منشئا للخربه َّ  .ًومل يكن راويا له، ُ

ً اهتامما بالغاِ احلديثِ املحدثون برواةَّوقد اهتم ِمن خالل مجع أسامئهم، ً ،  طبقـاهتمِومتييـز، وتتبع أخبـارهم، ْ

، ِيــة مـنهم يف الرواِوبيـان املقبــول، ِوالتعــديل ِ اجلـرحِمَّلُم يف سـِودرجــاهت، ِةَّديـَقَ والعِ مـذاهبهم الــسياسيةِوحتديـد

، ِ املجهـولِ حـديثِومكانـة،  اجلهالـة عنـهِعْ رفـِ الراوي وكيفيةِكام بحثوا يف جهالة، ِ واملردودِه عن املجروحِومتييز

 .وما يتعلق بذلك من املصطلحات

 ِ بـه عنـد نقـادُقَّ مـا يتعلـِومجيـع، هِه وتعديلـِوجرحـ، ومعرفـة مذهبـه،  الـراويِ شخصِويدل عىل أمهية متييز

 ِالرجـال ُومعرفـة، العلـم ُنـصف احلـديث معـاين يف ُالتفقـه«: حيث قـال،  املدينيبن  عيل اإلمامهما ذكر، احلديث

ــمِالع ُنــصف ــرواة؛ )٤(»ل ــك ألن ال ــارَوذل ــة األخب ــم نقل ُ ه ــة، ََ ــةُوبمعــرفتهم يمكــن معرف ــارِ درج ــةِ األخب  ِ املنقول

معرفـة : هـي، َيف أربعـة مـسائل عـن الـراوي ِ احلـديثُنقـادُيمكن حـرص أهـم املـسائل التـي بحثهـا و. بواسطتهم

  .سألة الراوي املجهولإىل مإلضافة با، هِه وتعديلِوجرح، هِمذهبو،  الراويِشخص

 . يف املباحث اآلتيةُوقد حتدثت عن هذه املسائل

                                         
 .٦/٢٣٦٤: يف الصحاح، للجوهري) روى(مادة )   ١(

 .٢/٤٥٣: يف مقاييس اللغة، البن فارس) روي(مادة )   ٢(

 .١٢٢:رشح رشح نخبة الفكر، ملال عيل القاري، ص)   ٣(

 .٣٢٠:  املحدث الفاصل بني الراوي والواعي، للرامهرمزي، ص) ٤(

ولاا  

راوي اا    
  

  



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٤٢  

    ا ااوي: ا اول

َأن أول؛ ِبقاتَّلطوا، ِوالتاريخ، ِ والتعديلِواجلرح، ِلَلِوالع، ِب احلديثُ لكتُيلحظ املتتبع  للمحـدثني ِ اهـتاممَّ

ِكان منصبا عىل معرفة  هـو ِ األخبـارِبـولَ يف قٍ رشطَّ أهـمَّألن،  واألخبـارَ األحاديـثُ الـراوي الـذي ينقـلِ شخصً

،  الـراويِ يف معرفـة اسـمُ تتمثلُوهذه املعرفة، هِ الراوي إال بمعرفة شخصِ عدالةُوال يمكن معرفة،  ناقليهاُعدالة

 معهـا ُنِمكـُممـا ي،  صـفاته األخـرىِباإلضـافة إىل معرفـة، ومكان حتديثه، وطبقته، ومعرفة عرصه، ونسبته ،هِولقب

 .ه إىل غريهِ ونقلِل احلديثُّه لتحمِللنظر يف أهليت،  شخصية الراويُمعرفة

 عـىل فسيقتـرص احلـديث يف هـذا املبحـث، هُوزمانـ، هوموطنُـ، ُ الراوي هو اسـمهَ شخصيةُ ما يميزَّوألن أهم

 : وهي، هذه املسائل الثالث

 . الراويِ اسمُمتييز: ًأوال

 . الراويِوطنَ مُمتييز: ًثانيا

 . الراويِ زمانُمتييز: ًثالثا

 :  يف املطالب اآلتيةُوقد حتدثت عن هذه املسائل

  :  ا ااوي: ا اول

َسمو( الثالثي ِ من الفعلٌ يف اللغة مصدرُاالسم َ َوسم(أو ) َ َ  ِّموُّ من الـسُوعىل االعتبار األول يكون االسم؛ )َ

 مـن ُ االسـمُ الثـاين يكـونِوعـىل االعتبـار،  عـىل مـا حتتـه مـن املعنـىُّويـدل، ىَّ يعلـو املـسمَكأن االسم؛ ُّهو العلوو

ْالوسم َّ وسم عىل املسمَ كأن االسمُوهو العالمة؛ َ ٌ  . )١(ِ كالوسم عليهٌى أي عالمةْ

َ العلـم الـذي يـشملُهنا هو االسم الراوي ِواملقصود باسم  ويـدل عـىل ذلـك . َقـبَّوالل، َنيـةُوالك، َاالسـم: َ

ُاعلـم أن االســم العلـم إمــا أن يكــون مـ«: )ه٨٥٥ت( ِّ الــدين العينــيِ بـدرِاحلــافظقـول  ََ ٍرا بمــدحِشعَّ ٍّ أو ذم وهــو ً

َّفإما أن يصدر؛ وإما أن ال يكون، ُاللقب ُ وهو الكنيةِّ أو األمِ األبِحوبن ُ  .)٢(»وهو االسم، أو ال، ُ

 .َواللقب، ُوالكنية، َاالسم: فاسم العلم يشمل

 : ِ عن هذه األقسام الثالثة يف مسألتنيُوقد حتدثت

 

                                         
 .١/٨: اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البرصيني والكوفيني، أليب الربكات األنباري: ينظر)   ١(

البـن هـشام، ، وقطـر النـدى، ١٨٠:رشح شذور الذهب، البن هشام، ص: ، وينظر٢/١٥٤: عمدة القاري رشح صحيح البخاري، للعيني)   ٢(

 .١/١١٩: ، ورشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك٩٦:ص



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٤٣  

وا ا :ُاوي وا ا :  

 ُدِرَنلحـظ أنـه يمكـن تقـسيم احلـاالت التـي يـ،  الرواةِهم مع أسامءِلُ املحدثني يف تعامِ منهجِومن خالل تتبع

ِفيها ذكر الراوي يف سند احلديث إىل ثالث ِ
ُ  : ٍ صورْ

ُالراوي الذي مل يذكر اسمه يف السند: الصورة األوىل ُ : 

ٌوأسباب عدم ذكـر اسـم الـراوي يف الـسند كثـرية ومتعـددة ٌ ِ ِِ ِ ْ ِ ؛ أو تدليـسه، ِأو نـسيان اسـمه، ُضـعفه: ومنهـا، ُ

َلكونه حدث عنه يف حياته   . أو نحو ذلك من األسباب، َر منهِأو لكونه من أقرانه أو أصغ، َّ

َأما عدم ذكر اسـم الـراوي بـسبب ضـعفه عنـد مـن يـروي عنـه ُِ   حنبـلبـن اإلمـام أمحـدُفمثـال ذلـك قـول ، ِ

َ إذا حدث عن سفيانٌكان وكيع«: )ه٢٤١ت( ، سـفيان: َّوربام قـال، ٍعن رجل، سفيان:  يقولِ األعورٍعن مسلم، َّ

ِّمل ال يسميه؟ قال: ُقلت، ٌسلمُوهو م، ٍعن جماهد، اهللا عبدعن أيب  ُ َ
ُيضعفه: ِ ِّ  إذا أتـى ٌكـان وكيـع«: ً أيضاقولهو. )١(»ُ

َعىل حديث أبان ٍ أيب عياش يقولبن ِ ً ال يسميه استضعافا لهٌرجل: َّ ِّ   حنبـلبـن  أمحـدبـن اهللا عبـد منـه قـولو. )٢(»ُ

ِكان أيب حيدثنا عن عمـر«: )ه٢٩٠ت( ِّ ٍ عبيـدبـن وُ َّوربـام قـال، ُ وكـان ال ، ثـم تركـه بعـد ذلـك، ُ يـسميه الٌرجـل: ُ

ِّحيدثنا عنه ُ«)٣(. 

: قـال، )ه٣٢٧ت (ابن أيب حـاتمما ذكره ، فمن أمثلته، ِوأما عدم ذكر اسم الراوي يف السند بسبب النسيان

َحدثني رجل ال أحفظ اسمه: قال، ُّ األشجٍحدثنا أبو سعيد« ُ ِ مر يف زقـاق عمـرَّ الثوريَأن سفيان، ٌ ، ُ حريـثبـن وَّ

ً الرجل ينظر يمنةَفجعل، ٌمعه رجلو ُُ ِ ويرسة إىل تلك الفواكهُ ً ًلقـي أمحـرة ،  طلحـةبـن فلام وصل إىل باب موسى، َ

َإن ذاك الذي كنت: فقال له سفيان الثوري، ًذرةُعليها ع  .)٤(»ُصريَإىل هذا ي، ُ تنظرَّ

َّوأما عدم ذكر اسم الراوي لغرض التدليس ِ ِ ِ ُسـألت أيب «: قـال، )ه٣٢٧ت(تم ُفمثاله ما ذكره ابـن أيب حـا، ُ

ٍعـن أيب خـداش، عـن أيب عـثامن، ٍعن رجل من أهل الـشام، ٍعن حديث رواه أبو إسحاق الفزاري : ؟ قـال أيب...ِ

ِّوإنام مل يسمه أبو إسحاق... بقية: ُهذا الرجل من أهل الشام هو عندي ًألنه كان حيا يف ذلك الوقت؛ ُ َّ«)٥( . 

                                         
 .١/٤٨٣): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ١(

 .٢/٥٢٥): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٢(

 .٢/٣٧١): اهللا رواية ابنه عبد(بل  حنبن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٣(

 .١/٩٣: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٤(

 .٣/٤٠٠: العلل، البن أيب حاتم)   ٥(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٤٤  

ألن ، ًألنـه كـان حيـا يف ذلـك الوقـت)  الوليـدبن بقية(سم الراوي الذي هو فأبو إسحاق الفزاري مل يذكر ا

ُويؤيــد ذلــك مــا جــاء عــن ، بعــض املحــدثني ال يرغــب بــسامع احلــديث إذا كــان مــن حيدثــه عنــه عــىل قيــد احليــاة

ِّقلت للشعبي«: أنه قال، )ه١٥٠ت( عون بن اهللا عبد ُأال أحدثك؟ قال: ُ ُدثني أعـن األحيـاء حتـ: ُّفقال الـشعبي: ِّ ِّ

 .)١(»ِّفال حتدثني عن األحياء: قال، ال بل عن األحياء: ُقلت: أم عن األموات؟ قال

 : ُالراوي الذي ذكر اسمه يف السند: الصورة الثانية

ِإما أن يتميز اسم الراوي عن اسم غريه أو ال يتميز؛ وهذه الصورة هلا حالتان ُ. 

َذكرالراوي الذي : احلالة األوىل
ِ  : ِ عن غريهُ اسمه ومتيزُ

ِوسبب معرفة اسمه ومتيزه قد يرجع إىل الشهرة أو التفرد يف االسم أو غري ذلـك ِ ِ ِ
ُّ ُ ًممـا ال يـدع جمـاال الشـتباه ، ُِّ

 .أو اشرتاكه مع غريه من األسامء، ِاسمه

ُسوى ذكرهم بـام اشـت، ُأو الذين متيزت أسامؤهم، ُال حيتاج الرواة عن هؤالء املعروفني، ِويف هذا احلالة هروا ُ

ِبه من دون احلاجة إىل ذكر االسم الكامل هلم ِ ِ ِ  : )ه٤٦٣ت ( البغداديُ اخلطيبُويف هذا املعنى يقول، ِ

ِوربام مل ينسب« َ إذا كان اسمه مفرُ املحدثُ ؛ م يف تـسميتهَهَخول الـوُ من دِ األمانِحلصول؛ ًدا عن أهل طبقتهُ

،  اجلـراحبـن ِووكيـع، َّ احلجـاجبـن َوشـعبة، م اهلـاليلِ كـدابـن ِومـسعر، دويسَّ الـسَ دعامـةبـن وذلك مثل قتـادة

 .وغريهم، ٍ سعيدبن ِوقتيبة،  الفضلبن ِوعارم،  مرسهدبن ِومسدد،  مسلمبن َوعفان،  بشريبن ٍشيمُوه

ٍفقد اكتفي يف كثري، سبته إىل أبيه أو قبيلتهبن ًوهكذا من كان مشهورا ُ مـن الروايـات عنـه بـذكر مـا اشـتهر بـه ُ

َّوإن مل يسم ِوذلك نحو الرواية عن ابن،  هو فيهُ ِ
ٍ جريجِوابن،  عونُ  ِوابـن، ٍ إدريـسِوابن، ُ عيينةِوابن،  هليعةِوابن، ُ

ٍابـن أيب أويـس، ٍوابـن أيب ذئـب، ٍ أيب نجـيحِوابن، ٍوهب ِّوالنخعـي، ِّوكنحـو الروايـة عـن الـشعبي، ُ ، ِّوالزهـري، َ

ِّواحلميدي، ِّبينَْعّلقوا، ِّالشافعيو، ِّواألوزاعي، ِّوالثوري، ِّالتيميو َّاحلامينو، ُ
ِ...«)٢(. 

 : ُالراوي الذي ذكر اسمه ومل يتميز عن غريه: احلالة الثانية

 : من أمهها،  الراوي إىل عدة أسبابِ اسمِ متيزُويعود عدم

ِإما بسبب التدليس أو بسبب االختالف؛ ِه الراوي وصفاتِ اسمُدُّتعد: السبب األول ِ. 

ًأوال ًسم الراوي مدلسا ممن دونهأن يكون ا: َّ َّ ُ ُ : 

ٍه بام ال يشتهر به من اسم أو لقب أو كنيةَ الراوي شيخَوذلك بأن يصف ٍ  . ٍ أو نسبةٍ

                                         
 .١٣٩:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ١(

 .٢/٧٣: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي)   ٢(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٤٥  

 : )١(أو مجاعة، ٍ من فردَإما أن يقع:  عىل صورتنيُ يقعُوهذا السبب

ُ واحد فيصفٍ من راوُيقع التدليس: الصورة األوىلففي  ومثـال ذلـك . فَرُ لـئال يعـٍ من وصفَه بأكثرَ شيخٍ

ــة يقلــب األســامءبــن ُمــروان«: )ه٢٧٥ت( السجــستاين  أيب داودُقــول ُ معاوي
 أيب بــن حــدثني إبــراهيم: يقــول! ِ

ٍحصن  .)٢(»زاريَ الفَيعني أبا إسحاق؛ ِ

 مـا ِ مـنهم بغـريٍ واحـدُّه كـلُفيـصف، شـيخهمِ السـم ِلبـةَّ مـن الطٍ من مجاعـةُ التدليسُيقع: الصورة الثانيةويف 

ُألنـه صـلب ؛ )املـصلوب(امللقـب بــ، ) سـعيد الـشاميبـن حممـد ( الـراويومثاهلـا ينطبـق عـىل. ُ اآلخـره بهَوصف

ِّ التـي سـمِ ومـن األسـامء.فَعـرُيلئال ؛ تهَّ لشخصيًتعمية؛ ٍه بأسامء كثريةُهذا الراوي سامه تالمذتف؛ بالزندقة :  هبـاَيُ

،  زكريـابـن ُوحممـد،  أيب زينـببـن وحممـد ، أيب قـيسبـن ُوحممـد،  حسانبن حممدو،  حسانبن  سعيدبن ُحممد

وأبـو ، الـرمحن الـشامي عبـدوأبـو ،  حسان الطـربيبن ُوحممد،  سعيد األسديبن ُوحممد،  أيب احلسنبن ُوحممد

 .)٣(اهللا الشامي عبدوأبو ،  الدمشقيٍقيس

َ سـوادة بـن  أمحـدبـن اهللا عبـد أيب طالـب ُقـولُّيدل عىل هذا املعنى و ُقلـب أهـل«: )ه٢٨٥ت(َ  َ اسـمِ الـشامََ

ُوكـذا وكـذا اسـام قـد مجعتهـا يف كتـاب،  اسـمِ عـىل مئـةِ الزنـديقٍ سـعيدبن ِحممد ً كثـريا مـن َوهـو الـذي أفـسد، )٤(ً

 .)٥(»حديثهم

 :  الراويِ اسمِاالختالف يف حتديد: ًثانيا

ٍويتمثل هذا السبب يف اختالف املحدثني يف اسم راو من الرواة عـىل عـدة أوجـه ِ ِ ِ َِّ ٍ ُاخـتالفهم يف ومـن ذلـك ، ِ

ٍاسم راو هل هو  : )ه٢٩٠ت ( حنبـلبـن  أمحـدبـن اهللا عبـدقـال ، )راجمُ مـبـن ُالعـوام(أو ، )زاحمُ مبن ُالعوام(ِ

 بـن إنـام هـو:  معـنيبـن فقـال لـه حييـى،  مـراجمبـن عـن العـوام، عـن شـعبة، حدثنا أبو قطن: قال، حدثني أيب«

ِمزاحم
ُيف املـساكني إن مل يكـن ابـن مـراجمُثيابـه : أو قـال، عليـه وعليـه: فقال أبو قطن، ُ حـدثنا بـه : فقـال حييـى، َ

                                         
ًلس عىل الرغم من فعلته هذه؛ أوالمل جيرح املحدثون املد)   ١( ًألن للتـدليس أغراضـا : ًألنه مل يكـذب يف وصـف شـيخه بـام ال يـشتهر بـه، وثانيـا: َِّ

ٌكثرية، منها الرغبة بإهيام الناس بكثرة شيوخه ليسمعوا حديثه، ومنها كون الراوي ثقة عنده، لكنه متكلم فيه عند الغري فيـدلس اسـمه لـئال  َّ

 . ُإىل غري ذلك من األهداف التي يمكن أن تدخل يف اجتهاد الراوي وال يطعن بسببها يف عدالتهيفوته حديث الرجل، 

 .١٩١:سؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين يف اجلرح والتعديل، ص)     ٢(

 .٤/٢٠٤: يث، للسخاوي، وفتح املغيث برشح ألفية احلد٢/٤٠٠: ِموضح أوهام اجلمع والتفريق، للخطيب البغدادي: ينظر)     ٣(

ُيقلب اسمه عىل نحو من مئة : بلغني عن بعض أصحاب احلديث أنه قال«): ٥/٢٦٩: الضعفاء(يف )  سعيدبن حممد(قال العقييل يف ترمجة )    ٤( ُ

 .»ٍاسم، وما أبعد أن يكون كام قال

 .٢/٣٩٩: ِموضح أوهام اجلمع والتفريق، للخطيب البغدادي)     ٥(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٤٦  

ٍابن مزاحم: وقال، ٌوكيع ِ
ُ ِابـن مـراجم: فقـال، حدثنا به وكيع: ] أمحدبن اهللا عبدأي [ُفقلت أنا ، ُ

َفـسكت حييـى، ُ َ ،

ِ مـراجمبـن عـن العـوام، حدثنا حييـى عـن شـعبة: قال أيب
ُوهـو الـصواب، ُ  بـن حـدثنا حممـد: قـال، حـدثني أيب؛ َّ

ُأظنُّه فر منه مل يقل: قال أيب، حدثنا شعبة عن العوام القييس: قال، جعفر ِمراجم وال مزاحم: َُّ
ُ ُ«)١(. 

ِأن يكون اسم الراوي مشتب: السبب الثاين ِها مع اسم غريهُ ِ ً : 

ِإما يف الصورة واللفظ: عىل شكلنيويكون االشتباه   .ِوإما يف الصورة دون اللفظ، َِّ

 : ً ولفظاًشرتاك يف االسم صورةاال: الشكل األول

 : وهذا االشرتاك يكون يف صورتني

 .اسم األب  أوِ أو الكنيةِاالشرتاك يف االسم: الصورة األوىل

َويدخل يف هذه الصورة املهمل الذي ذكر باسمه أو كنيته أو لقبه
ِ ُ ُومل يتميز عـن غـريه لوجـود مـن يـشاركه ، ُ ِ ِ

ِيف االسم أو الكنية أو اللقب  .ُذه احلالة قد يتميز االسم بالقرائن وقد ال يتميزويف ه، ِ

مـا ذكـره ابـن أيب ، ٍ واحـدٍومن أمثلة ما حصل فيه االشرتاك يف االسـم بـني راويـني روى كالمهـا عـن شـيخ

ُث رواه حـسنييُسألت أيب عن حد«: حيث قال، )ه٣٢٧ت (حاتم ُ
 ِعـن ابـن، ٍعـن نـافع، َعـن أيـوب، ٍ واقـدبـن ٍ

َلوددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء(:  قال^أن النبي : عمر َّ
ٍ ِ

ُ ًَ َُّ ُ َّ ٍملبقة بسمن ولبن، َ ٍَ ََّ ًُ َ ؟ قـال )٢()احلـديث... َ

ٌهذا حديث باطل: أيب ِوال يشبه أن يكون من حديث أيوب السختياين، ٌ ِ
َّ َ ِ َويشبه أن يكون مـن حـديث أيـوب، ُ ُ

ِ  بـن ِ

ٍخوط ُ«)٣(. 

ٍ خوط كالمها روىبن وأيوب، فأيوب السختياين فلـام ، ٍ واقـدبـن ُوكالمها روى عـنهام حـسني، )٤( عن نافعُ

ٍ مهمـال مـن أي قيـدِ أيوب يف السندُ اسمَورد  بـني ِبـسبب االشـرتاك؛  مـنهامِ املقـصودِ االشـتباه يف حتديـدَحـصل، ً

ٍ ابــن خــوطهــو، ِ يف الــسندَ املــذكورَ فأبــان أن أيــوبُّإىل أن جــاء أبــو حــاتم الــرازي، ِالــراويني يف االســم ُ  يسولــ، ُ

 .َّالسختياين

                                         
 .٢/٥٤٠): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن عرفة الرجال، لإلمام أمحدالعلل وم)     ١(

، وابـن ماجـه يف »ٌهذا حديث منكـر«: وقال أبو داود). ٣٨٢٠: (، رقم)ِيف اجلمع بني لونني من الطعام: باب(أخرجه أبو داود يف األطعمة، )    ٢(

 ).٣٣٤١: (، رقم)َّاخلبز امللبق بالسمن: باب(األطعمة، 

 .٤/٤١٧: ل احلديث، البن أيب حاتمعل)     ٣(

 .٤/٤١٨: علل احلديث، البن أيب حاتم: ينظر)     ٤(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٤٧  

، ربـام أخطـأ يف الروايـات«: فقـال، ) واقـدبـن حـسني( هذا املعنى يف ترمجـة )ه٣٥٤ت ( حبانُ ابنَوقد أكد

ِّ السختياينَ عن أيوبَوقد كتب ً خوط مجيعابن َوأيوب، َّ ٍ َفكل حديث منكر عنده عن أيوب. ُ ٍ ٍ ُّ عـن ابـن ، ٍعن نافع، ُ

ّ السختياينَبوليس بأيو، ٍوطُ خبن ُإنام هو أيوب؛ مرُع
ِ

َّ«)١(. 

ُ اسمه عمرِأبو العنبس«: )ه٢٣٣ت ( معنيبن  حييىقول يف الكنية ِومن االشرتاك روى عنـه ،  مـروانبـن وُ

ُ اسمه سعيدِوأبو العنبس، ٌوكيع ٌ الـذي يـروي عنـه شـعبة ومـسعر ال ِوأبـو العنـبس، ُروى عنه أبو نعيم، ٍ كثريبن ُ َ ُ

َأعرف اسمه
)٣(»)٢(. 

 أيب اجلعد ليس هـو أخـا بن  اهللاُعبيد«:  معني حيث قالبن ما ذكره حييى اسم األبك يف ومن أمثلة االشرتا

 أيب بـن ُإبـراهيم: ُقلـت، ُسـألت أيب«: )ه٢٩٠ت ( حنبـلبـن  أمحـدبـن اهللا عبد ومنه قول .)٤(» أيب اجلعدبن ِسامل

 .)٥(»ليس هو أخوه:  أيب حفصة؟ قالبن ِهو أخو سامل، َحفصة

 : رتاك يف االسم والنسباالش: الصورة الثانية

 ذلـك ِومـن أمثلـة، ٍ بيـانِ عن أحدمها من غـريُ الروايةَوجتيء، سب والنَِّ يف االسمِوذلك بأن يشرتك الراويان

 مـن ٍوقـد اشـرتكا يف عـدد. ومهـا يف عـرص متقـارب،  عـىل راويـني بالكوفـةُطلـقُ كـان يٌاسـم)  أبـانبن إسامعيل(

؛  بيـنهامِد مـن التمييـزُففي هذه احلالة ال ب) اقَّرَالو(: واآلخر) ُّوينََالغ(:  لهمها يقالَلكن أحد، ِ والتالميذِالشيوخ

 بـن ُإسـامعيل«:  بقولـه)ه٢٣٣ت ( معـنيبـن  بينهم حييـىَقَّوقد فر،  كذلكُاآلخر ومل يكن، ًمها كان ثقةَألن أحد

ُال يكتب حديثه، ٌ كذابُّ الغنويٍأبان ُ ُ الوراقٍ أبانبن ُوإسامعيل، ُ  . )٦(»ٌ ثقةَّ

ُّويف هذين الراويني يقول اخلطيب البغـدادي  َ الـصلت قـد كتـببـن َ شـيبةبـن ُكـان يعقـوب«: )ه٤٦٣ت(ُ َّ
ِ 

َ حـديث ليعقـوبَولـو ورد، ًعنهام مجيعـا َّ أبـان مل يبـني يف الروايـة أي الـرجلني هـوبـن  عـن إسـامعيلٌ  َفَرِوال عـ، ُ

                                         
 .٦/٢٠٩: الثقات، البن حبان)     ١(

ٌاسم أيب العنبس الذي حدث عنه مسعر احلـارث«: قال أبو داود السجستاين)     ٢( سـؤاالت أيب عبيـد اآلجـري أبـا داود السجـستاين يف : ينظـر. »َّ

 .١٥٧:ل، صاجلرح والتعدي

 .٣/٤٩١): رواية الدوري(تاريخ ابن معني )     ٣(

 .٧١:، ص)رواية ابن طهامن( معني يف الرجال، بن من كالم أيب زكريا حييى)     ٤(

 .١/٣٤٢): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)     ٥(

 .٣٧١:ي، صالكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغداد)     ٦(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٤٨  

ُالسامع ما يميز ِّ ُ ،  بـهِ العمـلُكْوتـر،  فيـهُفُّوجب التوق، ِ بروايتهامِالستداللوا،  بشيوخهامِمْلِ ذلك به من جهة العُ

َألنه ال يؤم َ الغنوي الذي ثبت جِ من رواية أن يكونُنُ ُرحهَِّ ْ«)١(. 

ٍويمكن متييز االسم املهمل للراوي بوسائل متعددة ِ ِ  : منها، ُ

 :  تلميذه يف الروايةِمن خالل معرفة منهج: الوسيلة األوىل

ُكـل يشء أقـول«: )ه٢٢٠ت(  مـسلمبـن عفـان ِ احلـافظِ قـولُوذلـك مثـل: هبذا املنهجوذلك إما بترصحيه  ٍ 

  .)٢(» سلمةُفهو ابن، ٍ زيدَ ابنُفال أقول، ٌمحاد

حيـث ، )ه٣٥٣ت( ومثاله ما ذكره احلافظ أبو عيل ابـن الـسكن: أو يعرف منهجه من خالل استقراء عمله

، ُّ املـروزيٍ مقاتـلبـن ُفهـو حممـد، )اهللا عبـدأخربنـا ، ٌحدثنا  حممـد( : مما يقول فيهِّ البخاريِ ما يف كتابُّكل«: قال

 بـن َويزيـد، وعبـدة، أيب معاويـة: مثـل، عـن أهـل العـراق، )ٌحـدثنا حممـد(: وما كان فيه.  املباركبن اهللا عبدعن 

ٍري منـسوب فهـو  غـ)اهللا عبـدحـدثنا (: ومـا كـان فيـه. ُّنـديَكْيَ البٍ سـالمبـن ُفهو حممد، ِّومروان الفزاري، هارون

ٍ غـري منـسوب فهـو )عـن حييـى(: وما كـان فيـه.  من فوقِّوهو موىل البخاري،  املسنديُّ اجلعفيِ حممدبن اهللا عبد

ٍّ موسى البلخي املعروف بختبن حييى ِوسائر شيوخ. ِ
ومـا . ٌفهـم مجاعـة،  ابن املبـاركِ أصحابَهم غريَه فقد نسبُ

ْراهويه ُ غري منسوب فهو ابن)عن إسحاق(: كان فيه َ َ«)٣(. 

 : ُمهل اسمهُ الراوي الذي أِمن خالل معرفة موطن: الوسيلة الثانية

وإذا قيـل ، الـزبري ُابـن فهـو، اهللا عبـد: بمكـة قيـل إذا«: )ه٢٠٣ت( سـليامن املـروزي بن ُقال احلافظ سلمة

فهـو ، اهللا عبـد: قيـل بالبـرصةوإذا ،  مسعودُفهو ابن، اهللا عبد: وإذا قيل بالكوفة،  عمرُفهو ابن، اهللا عبد: باملدينة

  .)٤(» املباركُفهو ابن، اهللا عبد: وإذا قيل بخراسان،  عباسُابن

وقـال ، )املتفـق واملفـرتق(َأطلق عليه املحـدثون بعـد التـصنيف مـصطلح ، ُوهذا الشكل من أشكال التشابه

ِهذا النوع متفق لفظا وخطا بخالف ا«: يف بيان معناه) ه٦٤٣ت(ابن الصالح  ً ّ ً ٌ َّ َلنوع الذي قبلهُ َفإن فيـه االتفـاق ، ِ َّ

ِيف صورة اخلط مع االفرتاق يف اللفظ ِِ ِوهذا من قبيل ما يسمى يف أصول الفقه. ِّ
َّ ُ   .)٥(»ُاملشرتك: ِ

                                         
 .٣٧١:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ١(

 .٦١٠: تقييد املهمل ومتييز املشكل، أليب عيل اجلياين)   ٢(

 .٧/٥٧٢: الثقات، البن حبان)   ٣(

 .٢/٧٣: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي)   ٤(

 .٤٦٣:الح، صمعرفة أنواع علوم احلديث، البن الص)   ٥(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٤٩  

 : ً ال لفظاًالتشابه يف األسامء صورة: الشكل الثاين

ِويتمثل هذا الشكل الثاين من أشكال التشابه يف األسـامء يف تقـارب صـورة ا ِ ُ
ِ ِ ُ ِألسـامء يف الرسـم دون اللفـظُ ْ َّ

ِ ،

ــه التــصحيف والتحريــف ُوهــو النــوع مــن التــشابه هــو الــذي حيــصل في ُ ُ ُ ــه حيمــل قــول عــ، ُ ُوعلي   املــدينيبــن ِّيلُ

ِأشد التصحيف«: )ه٢٣٤ت(  .)١(»ُ التصحيف يف األسامءُّ

ِومن أمثلة هذا النوع من التشابه ما ذكره  حـدثني أيب «: قـالحيـث ، )ه٢٩٠ت ( حنبلبن  أمحدبن اهللا عبدِ

ٍ سلمة بحديثبن ُحدثنا حممد: قال َ َ  يل هكـذا فقـال،  سـعيدبـن إنام هو برس: ُفقلت له، ٍ سعيدبن عن برش: فقال، َ

ًأراه رجـال ، ٌومل يكـن بـه بـأس، ِ احلـديثِمل يكـن مـن أصـحاب: قـال أيب، َعِ أن يرجـوأبـى،  سعيد مـرتنيبن برش

 .)٢(»ًوأثنى عليه خريا، ًصاحلا

وقـال ، )املؤتلف واملختلـف(َع من التشابه هو الذي أطلق عليه املحدثون بعد التصنيف مصطلح وهذا النو

ُيتفق يف اخلط صورته: أي؛ ُهو ما يأتلف«: يف تعريفه) ه٦٤٣ت(ابن الصالح  َِّّ ُ ُوختتلف يف اللفظ صيغته، ِ ِ ُ«)٣(. 

ُالسبب الثالث َشهرة الراوي بام ال يميز اسمه: ُ ِّ ُُ. 

 : أو بكنيتني، إما أن يشتهر الراوي بكنية واحدةويف هذه احلالة 

ٍفإن اشتهر بكنية واحدة ٍ ًفإما أن يكون اسمه وكنيته واحدا، ُ ُ ُسـألت «: )ه٢٧٧ت (كقول أيب حـاتم الـرازي، ُ

ٌاسـمه وكنيتـه واحـد: فقـال،  عياش عن اسم أبيـهبن  أيب بكربن إبراهيم ُ سـئل أبـو زرعـة عـن أيب «: وقولـه .)٤(»ُ

ٌاسمه وكنيته واحد: فقال، ] أيب وقاصبن  سعدبن بن عمر[ حفص بن ِبكر ُ ئل أبـو زرعـة عـن ُسـ«:  وقوله. )٥(»ُ

ٌه وكنيته واحدُاسم: فقال، ] مسعودبن اهللا عبدبن [ أيب عبيدة ِاسم ُ«)٦(. 

ًوإما أن ال يكون اسمه وكنيته واحدا ُ ُوال يعرف اسمه أو خيتلف نقاد احلـديث يف حتديـده، ُ ُ ِ
ُ َ  ُلقـو ومـن ذلـك، ُُ

َّ هل يسمى؟ قال]اليبِالك[بية َسئل أبو زرعة عن أيب ظ«: )ه٣٢٧ت ( أيب حاتمِابن ِّ أحـدا يـسميهُفِال أعر: ُ ُ ً«)٧(. 

                                         
 .٣٣:أخبار املصحفني، أليب أمحد العسكري، ص)   ١(

 .٣/٧٧): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٢(

 .٤٥٠:معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، ص)   ٣(

 .٩/٣٤٩: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٤(

 .٩/٣٣٨:  أيب حاتماجلرح والتعديل، البن)   ٥(

 .٩/٤٠٣: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٦(

 .٩/٣٩٩: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٧(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٥٠  

ُوأبو عمران هذا ال يعـرف ،  روى عنه أبو عمران بالشامِذو األصابع«: )ه٣٠١ت( ِّبكر الربدجييُومثله قول أيب  َ ُ

ُومنه أيضا قول  .)١(»ُاسمه ُ ال يعرف اسمهِ األعمشُ جارُأبو شعبة الطحان«: )ه٣٨٥ت (الدارقطنيً ُ ُ«)٢(.  

، الـرمحن عبـدِّأبو الزناد لـه كنيتـان أبـو «: )ه٢٤١ت( حنبل بن اإلمام أمحدفكقول ، ُوأما إن اشتهر بكنيتني

ُابن جريج له كنيتان«: )ه٢٦١ت (اإلمام مسلمِ وقول .)٣(»ِّوأبو الزناد  الوليـد وهو بـأيب، وأبو خالد، أبو الوليد: ُ

، اهللا عبـدأبـو : ُ لـه كنيتـانُّ احلـارثيُّ األنصاريٍ رافعبن ِ خديجبن ُرافع«: )ه٣٥٤ت (ابن حبانِ وقول .)٤(»أشهر

 .)٥(»وأبو خديج

ما اوي: اا ُ :  

َقـال ابـن سـيده، ]١١: احلجـرات[Ô Õ Ö  Z ]: ه تعاىل ومنه قول)٦(ُ يف اللغة هو النَّبزُاللقب ُقـب مـا َّالل«: ِ

َسميت به اإلنسان َّ ُوقد لقبته، واجلمع ألقاب، ِوليس باسمه، َ ْ َّ«)٧(. 

ِما يدعى به الشخص من لفظ غري اسمه وغري كنيته«فهو ، وأما اللقب يف االصطالح ِ ٍُ ِ ِ ُ ُ«)٨(. 

:  إىلُ األلقـابُتنقـسم«: بقولـه) ه٨٥٢ت(أشـار إليهـا احلـافظ ابـن حجـر ، وتأيت األلقاب عىل صور كثـرية

َّ يف امللقبٍوإىل صفات، وصنائع، َومواطن، ٍوبلدان، َإىل قبائل ٍوأنساب، ُء وكنىأسام ُ فاأللقاب عنـد احلـافظ .)٩(»َ

ٍابن حجر يدخل فيها ثالث صور ُ ُواأللقـاب التـي ، ُواأللقاب التـي هـي أنـساب، ُاأللقاب التي هي أسامء وكنى: ُ

 .هي صفات

 : وفيام يأيت أمثلة عىل أهم صور األلقاب

 

 

                                         
 .٤٥:طبقات األسامء املفردة من الصحابة والتابعني وأصحاب احلديث، أليب بكر الربدجيي، ص)   ١(

 .٧٧:سؤاالت الربقاين للدارقطني، ص)   ٢(

 .٢/٣٠٠): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن جال، لإلمام أمحدالعلل ومعرفة الر)   ٣(

 .٢٢١: احلجاج، صبن املنفردات والوحدان، لإلمام مسلم)   ٤(

 .٣١:مشاهري علامء األمصار، البن حبان، ص)   ٥(

 .٥/٢٦١: يف مقاييس اللغة، البن فارس) لقب(مادة : ينظر)   ٦(

 .٣/٣٨٧: َاملخصص، البن سيده)   ٧(

 ٩/٥٠٥: حر املحيط يف التفسري، أليب حيان األندليسالب)   ٨(

 .١/٣٦: نزهة األلباب يف األلقاب، للحافظ ابن حجر)   ٩(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٥١  

 : ب التي هي صورة االسماأللقا: لصورة األوىلا

ِومن أمثلة اللقب بصيغة االسم ِ ِِ َفلـيح( يف ترمجـة )ه٢٣٠ت (ٍ سـعدِابنُقول : َّ : ) أيب املغـريةبـن ُ سـليامنبـن ُ

ُكان فليح يسمى « ٌ َ ُيكنَّـى أبـا «: )َّ الفـضل الـسدويسبـن ُعـارم(ترمجـة  وقولـه .)١(»ُ عليه اللقبَفغلب، امللك عبدُ

ٌوعارم لقب، نُنعام  إنـام، ثوبـان هو ليس، ثوبان بن احلكم بن ُعمر«: )ه٢٣٣ت ( معنيبن حييىومثله قول . )٢(»ٌ

ٍ أيب صـالح أخـو سـهلبـن ُعبـاد«: )ه٣٦٥ت (ابن عديًومن ذلك أيضا قول . .)٣(»لقب ثوبان ُاسـمه : ويقـال، ٍ

 .)٤(»ٌوعباد لقب، ٍ أيب صالحبن اهللا عبد

 : تي هي عىل صورة الكنيةاأللقاب ال: الصورة الثانية

ٍ عاصـم ابـن بـن َّأيب البـداح( يف ترمجـة )ه٢٣٠ت ( سـعدبـن ِ حممـدُقـو ل: ِومن أمثلة اللقب بصيغة الكنيـة ِ

ٌأبو البداح لقب غلب عليه«: )عدي ٍويكنَّى أبا عمرو، َّ َ ِ ومن ذلك قـول ابـن حبـان .)٥(»ُ  بـن ُحممـد«: )ه٣٥٤ت(ُ

ُّعثامن التنوخي ُرف بهُيع، ِأبو اجلامهر، ُ  .)٦(»الرمحن من أهل دمشق عبدأبو : ُكنيته، ٌوهو لقب، َ

 .األلقاب التي تعرب عن الصفات: الصورة الثالثة

  سـليامنبـن عبـدةويؤيـد ذلـك قـول ، ِّومل خيتلف املحدثون يف جواز األلقاب التي تعرب عن أوصاف الـرواة

، وفـالن األصـفر، وفـالن األعـرج، لقـصريٍفـالن ا: ُوسئل عن، ُسمعت ابن املبارك«: قال، )ه٢٣٩ت(املروزي 

ٍومحيد الطويل َإذا أردا صفته ومل يرد عيبه فال بأس: قال، ُ َ ْ ُِ َ َ ِ«)٧(. 

ُسئل عـن الرجـل يكـون لـه اللقـب ،  حنبلبن ُسمعت أمحد«: قال، )ه٢٧٥ت(السجستاين وذكر أبو داود 

ُال يعرف إال به وال يكرهه؟ قال ُوسـألت ، ًوكان ال يرى بـه بأسـا،  الطويلومحيد، سليامن األعمش: ُأليس يقال: ُ

 .)٨(»َّعنه أمحد غري مرة فرخص فيه

                                         
 .٧/٥٩٤: الطبقات الكربى، البن سعد)   ١(

 .٩/٣٠٦: الطبقات الكربى، البن سعد)   ٢(

 .٤٢٩: معني، صبن سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى)   ٣(

 .٥/٥٥٤: بن عديالكامل يف ضعفاء الرجال، ال)   ٤(

 .٧/٢٥٧: الطبقات الكربى، البن سعد)   ٥(

 .٩/٧٧: الثقات، البن حبان)   ٦(

 .٢/٨١: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي)   ٧(

 .٢٩:حنبل، ص بن سؤاالت األثرم ألمحد: ، وانظر٢١:ألقاب الصحابة والتابعني يف املسندين الصحيحني، أليب عيل اجلياين، ص)   ٨(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٥٢  

 سـعيد بـن  خالـدبـن مـسلم( يف ترمجـة )ه٢٣٠ت ( سـعدبـن مدومن أمثلة اللقب بصيغة الوصف قول حم

ً خالد أبيض مرشبا محرةبن كان مسلم«: )الزنجي َ ُُ ًَ َ
َوإنام الزنجي لقب لقب به، ٍ ٌِّ َُ َ ُّ  بـن حييـى وقول .)١(»ٌوهو صغري، ِّ

ألن وجهـه ؛ ولقبـه عتيـق، وعـثامن هـو أبـو قحافـة،  عـثامنبن اهللا عبداسم أيب بكر الصديق «: )ه٢٣٣ت (معني

ًكان مجيال فسمي عتيقا ِّ ُ ً«)٢(.  

َّإنام لقب بالضال«: )َّالكريم الضال عبد بن معاوية( يف )ه٣٦٥ت (ابن عديًومثله أيضا قول  َ ِّ َّألنـه ضـل ؛ ُ

ُالعزيـز املاجـشون عبـد بـن امللـك عبـد( يف )ه٣٨٥ت ( الـدارقطنيومنـه قـول. )٣(»يف طريق مكـة َإنـام لقـب «: )ِ ِّ ُ

ُباملاجشون حلمرة وجهه
ِ«)٤(.  

ما اوي: اا ط  :  

 : ويف هذا املطلب مسألتان

 : مفهوم موطن الراوي وأمهية معرفته: املسألة األوىل

 : مفهوم موطن الراوي: ًأوال

َوطن(ن لغة اسم مكان من الفعل الثالثي ِاملوط ُّوالوطن هو حمل اإلنسان). ََ َ َ
)٥(. 

 يف ذلـك املكـان أو مل َدِلـُسـواء و،  حياتـهِ مـن فـرتاتٍوموطن الراوي هو كل مكان أقـام بـه الـراوي يف فـرتة

 .ْه فيه أو قرصتُ إقامتْوسواء طالت، ولدُي

ٍ اإلنـسان يف بلـدَإذا أقـام«:  أنـه قـال)ه١٨١ت ( املبـاركبـن اهللا عبدعن ، ُّ النوويُوأما ما نقله اإلمام  َ أربـعُ

َسنني نسب إليه
ِ َونقل«: ُ الدين البلقيني بقولهُ رساجُفتعقبه احلافظ، )٦(»ُ ِ  إىل ُاالنتـساب ُيـسوغ امِّإنـ أنه بعضهم عن ُ

 .)٧(»دليل عليه ُيقوم ال ٌساقط ٌقول وهذا، فأكثر سنني َأربع فيه َأقام إذا ِالبلد

 : أمهية معرفة موطن الراوي: ًنياثا

 : منها، ٍ أهدافِةَّدِ عِلتحقيق،  الرواةِ مواطنِ املحدثون بمعرفةَّاهتم

                                         
 .٨/٦٠: الطبقات الكربى، البن سعد)   ١(

 .٣/٢٠): رواية الدوري(تاريخ ابن معني )   ٢(

 .٨/٣٢٥: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٣(

 .١١/٢٨٩: العلل الواردة يف األحاديث النبوية، للدارقطني)   ٤(

َوطن(مادة : ينظر)   ٥(  .٦/١٢٠: اييس اللغة، البن فارس، ومق٦/٢٢١٤: يف الصحاح، للجوهري) َ

 .١/١٤: هتذيب األسامء واللغات، للنووي)   ٦(

 .٦٧٢:حماسن االصطالح، للبلقيني، ص)   ٧(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٥٣  

َعى راو سامعَّدفلو ا؛ واةُّ الرِ كذبُكشف . ١ ٍ معـنيٍيف بلـد، ٍ معنيٍه من شيخٍ َّودلـت الـدالئل عـىل أن، َّ ُ  ذلـك ْ

 . ذلك االدعاء بالسامعَبِكذ،  بذلكاعلمن، هاِّ يف حياته كلِ مل يذهب إىل ذلك البلدَالشيخ

 ٍسـنة َّأي«: يالـوجيه موسـى بـن لعمـر، )ه١٨١ت( احلمـيص  عياشبن  إسامعيله قالما،  ذلكِومن أمثلة

: ُقلـت !سـنني ِبـأربع مـات مـا َبعـد منـه َسـمعت َنتأف: ُقلت، ومئة ٍثامن َسنة: قال معدان؟ بن ِخالد من َسمعت

 .)١(»ُّقط امُهَلَدخ ما ِلثغران هنامإ: ُقلت، ربيجانَذوأ بأرمينية: قال منه؟ َسمعت ينأو

ِسألت أبا حممد«: )ه٤٢٧ت( ُّهميَّ محزة السُ احلافظوقال  بـن ِهـالل(عـن ، )ه٣٧٥ت( َّ الزهـريٍ غالمبن ُ

ُجاءين يوما بج:  فقال؟)ِّ البرصيِّ الرازيٍ حممدبن ِحممد ، َّراز اخلـِبيـعَّ الربـن ِيـدُ محبـن ِ احلـسنيبـن ِعن حممـد، ٍءْزً

ِكتبت عنه بالبرصة: َ كتبت عنه؟ قالٍ سنةِّيف أي: ُقلت، هذا سامعي: فقال ُقلـت : ٍقال أبو حممـد، مئة قبل الثالث، ُ

ٍاك أن تنطق عنه بيشءَّإي: له َ ًخل البرصة أصالْألنه مل يد؛ ِ َ ِ ُ«)٢( . 

، همِ غـريِمـع أسـامءه أسـامؤهم ُ الـذين تـشبتِ بعـض الـشيوخِ يف حتديـدُلُ الذي قـد حيـصِ االلتباسُكشف . ٢

ِّ البلقينيِ احلافظُ املعنى قول هذاُدِّويؤك ِ إنام وضَإن االنتساب«: )ه٨٠٥ت( ُ
وفيـه ، ِوإزالـة االلتبـاس، ِفُعارَّ للتَعُ

ًه تعني غالباَفإذا عرفنا بلد، هِه بغريَفربام اشتب؛  الراويِ شيخُمعرفة: ُثِّ إليها املحدُتاجَ التي حيِِدمن الفوائ َّ«)٣(. 

ِالناس يف معرفة ذلكوأوىل ، ِبطَّ والضِ الراوي يف العدالةِ حالُرفةمع . ٣  ويؤكـد ذلـك قـول .هِ بلـدُ هم أهلِ

ُكان الرجل يقدم«: )ه١٧٩ت( درهم بن ٍ زيدبن ِمحاد ُويـذكر الرجـل ونحـدث عنـه ونحـسن ، ِالدِ علينا مـن الـبُ ُ ِّ َ ُ ُ

ُ أعرف بالرجِ الرجلِ بلدُأهل«: ًوقال أيضا، »نقول ما ِوجدناه عىل غري، الدهِ بَفإذا سألنا أهل، َعليه الثناء  .)٤(»ِلُ

ٌين مل حيدث عنه مالـك ففـي حديثـه يشءَدَكل م«: )ه٢٣٤ت ( املدينيبن ُّوقال عيل
ِ ٌ ِّ ُ ًوال أعلـم مالكـا تـرك ، ٍّ ُ

ٌإنسانا إال إنسانا يف حديثه يشء
ِ ً َّ خلج الصبن امللك عبد( يف ترمجة )ه٣٢٢ت (ُوقال العقييل. )٥(»ً ٍ َّ  ْمل يقـع«: )ِّنعاينُ

ُ رواية نختربِإلينا هلذا الشيخ ُ بلده أعلم بهُوأهل، َ هبا حالهٌ
ِ َ«)٦(. 

                                         
 .٦/١٣٣: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ١(

 .٢٥٤:سؤاالت محزة السهمي للدارقطني وغريه، ص)   ٢(

 .٦٧٣:حماسن االصطالح، للبلقيني، ص)   ٣(

 .١٠٦:ة يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، صالكفاي)   ٤(

 .١/١٧٧: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٥(

 .٣/٣٧: الضعفاء الكبري، للعقييل)   ٦(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٥٤  

ِ أضـبط حلـديثَ البلـدَألن أهـل،  أو الثاينِّ األصيلِ املوطنِ أهلِ رواياتُترجيح . ٤ ويف ، همِهم مـن غـريِ بلـدُ

وقـال . )١(» الكوفـةِ مـن أهـلٍ نـافعِديث بحـُ أعلـمِ املدينـةُأهـل«: )ه٢٧٧ت( ُّبو حـاتم الـرازيهذا املعنى يقول أ

ُ أضبط حلديثهم من الغِامَّ الشُأهل«: ًأيضا ِ  .)٢(»باءَرُ

 :  الراويوطنمتييز م: املسألة الثانية

ٍ ثالثـة أقـسام الـراوي إىلِِن بمـوطِقـةِّ املتعلِ املصطلحاتُيمكن تقسيم ِعـىل حـسب نـوع املـوطن، ِ ِ ِ ُاملـوطن (: َ

َّاملوطن الث(و، )ُّاألصيل ُاملوطن العارض(و، )اينُ ِ َ ُ
ُّولعل فيام ذكـره أبـو داود السجـستاين؛ )ِ ِّ َنقـال عـن اإلمـام أمحـد ، َّ ِ ً

ِإشارة إىل هذه املواطن الثالثة ِِ  أعنـي ُمـن أيـن كـان مـروان: ]ٍبن حنبـل[ُقلت ألمحد «: )ه٢٧٥ت (قال أبو داود؛ ٌ

 .)٣(»شقَمِِد بَارثم ص، َةَّ بمكَكان صار، وفةُ الكِكان من أهل: ؟ قالَّالفزاري

 :  األصيلُاملوطن: ًأوال

َّذكر مواطن الـرواة مـن خـالل عـدة طـرق املحدثني ِوكان من منهج، شأ فيهَ ونَِدلُ الراوي الذي وُوهو بلد ِ ِ ِ ِِ ُ ْ ،

 : ُّأمهها

ِمن خالل ذكر اسم: الطريقة األوىل ْ  ،ًكـان ثقـة«: )َّ األبـارٍفـصَأيب ح( يف )ه٢٣٠ت (ٍكقول ابن سـعد، هِ بلدِ

 عنـدما )ه٢٣٤ت( ِّ املـدينيبـن ِّ عـيلِكقـول و.)٤(»...وفةُ الكِوكان من أهل، هِر وغريِ املعتمبن ِروى عن منصور

 . )٥(»ِّنا يوثقونهُوكان أصحاب، َةَّ مكِوكان من أهل، ًكان عابدا«: ) الوردبن ِابَّالوه عبد( عن َِلئُس

ُّ العقـديٍأخربنـا أبـو عـامر«: )ه٢٣٠ت (ٍ سـعدِكقـول ابـن، هِ بلـدِ إىل اسمِسبة النِِّمن خالل: الطريقة الثانية ََ 

لـيس بـه «: ) األخـنسبـن  اهللاِعبيـد( يف )ه٢٣٣ت (ٍ معـنيبـن  حييـىِوكقـول. )٦(»ُّو البـرصيٍ عمربن ِامللك عبد

حــدثني «: )ه٢٥٦ت( ِّوكقــول البخــاري. )٧(»روبــةَ أيب عبــن ُوســعيد، ُروى عنــه حييــى القطــان، ٌّبــرصي، بــأس

                                         
 .٣/٣٥٩: علل احلديث، البن أيب حاتم)   ١(

 .٣/٥٦٨: علل احلديث، البن أيب حاتم)   ٢(

 .١٨٦:سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد، ص)   ٣(

 .٩/٣٣١: طبقات الكربى، البن سعدال)   ٤(

 .١٣٢: املديني، صبن سؤاالت ابن أيب شيبة لعيل)   ٥(

 .١/٣١٧: الطبقات الكربى، البن سعد)   ٦(

 .٢٧٢: معني، صبن سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى)   ٧(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٥٥  

أخـو ، ُّاملـدين«: )الـرمحن عبد بن  أيب سلمةبن َرَمُع(ًوكقوله أيضا يف ترمجة ، )١(»ُّ البرصيٍ حممدبن دوسُالق عبد

ِمدين األصل، سلمة ِأراه قدم واسط، ُّ ُ«)٢(. 

 ٍكقـول ابـن أيب حـاتم،  الثـاينِوالـوطن، ِّ األصيلِ املحدثون عىل الوطنَّ نصٍ من موطنُفإن كان للراوي أكثر

 ابـن ِوكقول احلافظ، )٣(»ُّمرصي الدار، ِ األصلُّمكي«: )ِّ الشافعيِاإلمام(ِ أثناء حديثه عن  يف)ه٣٢٧ت( ِّالرازي

 .)٤(»ِاألصل ُّمدين، ُّياملرص ُّياملطلب ُّالقريش ِلبَّاملط بن َخمرمة بن ِقيس بن ِحممد بن ُحكيم«: ِّيونس املرصي

 : املوطن الثاين: ًثانيا

ُوهو البلد الثاين الذي ينزل في ِ  .هِمن أهلوليس ، ه الراويُ

 َسـكن(: مُومن ذلك قـوهل،  الثاين للراويِللداللة عىل الوطن، ً متعددةٍ مصطلحاتَ املحدثونَوقد استعمل

ُّيعـد يف الكـوفيني أو نحـو ذلـك(أو ، )البلد الفـالين ُنزيل(: مُقوهلأو ، )البلد الفالين َ وأمثلـة هـذه املـصطلحات  )ُ

 : ُوبياهنا فيام يأيت، ٌكثرية

  الفالينَسكن البلد(مصطلح ( : 

،  اجلزيـرةِكان مـن أهـل، ٌثقة«: ) يساربن صدقة( يف )ه٢٤١ت( حنبل بن  اإلمام أمحدُومن أمثلة ذلك قول

 ٍأبـو بـدر، ُّ الـسكوينٍ قـيسبـن ِ الوليـدبـن ُشـجاع«: )ه٢٥٦ت( ِّلبخـاري ومثله قول اإلمام ا.)٥(» احلجازَفسكن

 . الثاين الذي سكن فيه الراويِ إىل املوطنٌإشارة) سكن بغداد(: ل البخاريففي قو، )٦(»َسكن بغداد، ُّالكويف

ِكـان مـدين األصـل، ٍ معبـدبـن ُزهـرة، أبـو عقيـل«: )ه٢٧٧ت (حـاتم الـرازيًومثله أيضا قول أيب   َسـكن، َّ

:  بقولـهألن موطنـه األول هـو املدينـة وإليـه اإلشـارة؛ فيه إشارة إىل املـوطن الثـاين) سكن مرص( فقوله .)٧(»مرص

 .)مدين األصل(

 

 

                                         
 .٢/٣٠٩: التاريخ األوسط، للبخاري)   ١(

 .٦/١٦٦: التاريخ الكبري، للبخاري)   ٢(

 .٧/٢٠١: لتعديل، البن أيب حاتماجلرح وا)   ٣(

 .١/١٣٦: تاريخ ابن يونس املرصي)   ٤(

 .٢٣٣:سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد، ص)   ٥(

 .٢/٣٠٦: التاريخ األوسط، للبخاري)   ٦(

 .٦٥:املراسيل، البن أيب حاتم، ص)   ٧(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٥٦  

  الفالينِنزيل البلد(مصطلح ( : 

: ) رجـاءبـن اهللا عبـد( يف ترمجـة )ه٢٣٠ت (سـعدِقـول ابـن : ومن أمثلة استعامل املحـدثني هلـذا املـصطلح

كـان مـن «: )ار العطـارَّاجلبـ عبـد بـن ِالعـالء(ًأيضا يف ترمجة  وقوله .)١(» مكةَلَفانتقل فنز، ِ البرصةِكان من أهل«

 .)٢(» بمكةَفنزل، ِ البرصةِأهل

 ِ مـن أبنــاءِ الــيمنِكــان مـن أهـل«: )باحَّ الـصبــن املثنـى( يف )ه٢٤١ت( حنبـلبــن َ أمحـدِإلمــامُومثلـه قـول ا

 .)٣(»ةَّفنزل مك، رسُالف

ُومن األمثلة أيضا قول   .)٤(» مـرصُنزيـل، ُّالكـويف، ُّ األسـباطيَ إبراهيمبن ُحممد«: )ه٣٢٧ت ( أيب حاتمِابنً

، ُّالكـويف، ُ اخلـواصُّ املحـاريبٍ زيـادبن خليل«:  وقوله.)٥(» سامراءُنزيل، ُّ البرصيٍ عليلبن ُاحلسن«: ًيضاأُوقوله 

 .)٧(» مرصُنزيل، أبو إسحاق، ُّ البرصيٍ مرزوقبن ُإبراهيم«:  وقوله.)٦(» دمشقُنزيل

 ُنزيـل، ُّ البـرصيُّ احلـارثيٍ ناصـحبـن ُاخلـصيب«: )ه٣٤٧ت( ِّ يـونس املـرصيِابـنومن ذلك قول احلـافظ 

َقدم مرص؛ مرص َ
  .)٨(»َّوحدث هبا، ِ

  أو البرصيني أو نحو ذلك،  يف الكوفينيُّعدُي(مصطلح( : 

ِومــن أمثلــة اســتعامل املحــدثني هلــذا املــصطلح ِ  بــن َإســامعيل( يف ترمجــة )ه٣٢٧ت (ابــن أيب حــاتمُقــول : ِ

ٌّأصـله حجـازي«: )ِّديُّالرمحن الس عبد ُّيعـد يف الكـوفيني، ُ أويـس ( يف ترمجـة )ه٣٦٥ت ( عـديِابـن وقـول .)٩(»ُ

 .)١٠(» يف الكوفينيُّعدُي، ٌّمرادي، ِأصله من اليمن«: )القرين

 

                                         
 .٨/٦٢: الطبقات الكربى، البن سعد)   ١(

 .٨/٦٣: الطبقات الكربى، البن سعد)   ٢(

 .٢٣٨:سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد، ص)   ٣(

 .٢/٢٧٤: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٤(

 .٣/٣٢: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٥(

 .٣/٣٨١: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٦(

 .٢/١٣٧: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٧(

 .٢/٧٤: تاريخ ابن يونس املرصي)   ٨(

 .٢/١٨٤: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٩(

 .٢/١٠٩: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ١٠(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٥٧  

 :  العارضُاملوطن: ًثالثا

ُا ومَضَرُه الراوي عُ الذي يزورُوهو البلد ُويـستعمل املحـدثون للداللـة عـىل .  فيـهَّ أن يـستقرِ دونمن، ًوراُرً

 : ومن أمثلة استعامل املحدثني هلذا املصطلح). الغرباء(اب املوطن العارض مصطلح أصح

َجئنا إىل فضالة«: )ه٢٤٢ت( البلخي  هانئبن  حييىبن ُقال حامد ََ َ الفـضل لنكتـب عنـهبن َ ُ ٌومعنـا مجاعـة ، ِ

 .)١(»ُمن الغرباء

ِقلت البن«: )ه٢٦٤ت( ُّ الرازيَقال أبو زرعةو ٍ نمريُ ْمل مل تكثر: ُ ُ ْ َ
 عنـه الغربـاء؟ َنـام أكثـرإ،  أيب زائدةِ عن ابنِ

َمل تكن هيئته هيئة: فقال   .)٢(»َّ النُّساكُ

 ِ الثالثـةِ مـن الطبقـةِّ املـدينيبـن ُّه عـيلَجعلـ«: ) األشهببن ِاحلسني( يف )ه٢٧٧ت( ُّ الرازيِوقال أبو حاتم

 .)٣(»عبةُ شِمن أصحاب، رباءُمن الغ

َرأيـت شـيوخ«: ) وهـببـن الرمحن عبد بن َأمحد( يف ترمجة )ه٣٦٥ت ( عديُوقال ابن رص الـذين ِ مـِ أهـلُ

َم جممعني عىل ضُحلقته ِ عنه من الغرباءَومن كتب، ِعفهُ َّوحـدثوا عنـه ، ِال يمتنعون من الرواية عنـه، هِ بلدِ أهلِ غريُ

 .)٤(»َوأبو حاتم فمن دوهنام،  الرازيَأبو زرعة: منهم

 ِ يف بيـانِالتـصنيف املحـدثني بعـد ُوأمـا مـنهج،  مـواطن الـرواةِ املحدثني قبل التصنيف يف بيانُهذا هو منهج

فلـام ، لهـاِ إىل قبائُ إنـام تنتـسبُبَرَ العـِقـد كانـت«:  بقولـه)ه٦٤٣ت ( الصالحُفذكره احلافظ ابن، ِ الرواةِمواطن

َ اإلسالم وغلبَجاء ِ عليهم سكنى القرى واملدائنُ ُ ِ فيام بينهم االنتـساب إىل األوطـاَثَحد، ُ
 ُمَجـَكـام كانـت الع، نُ

ُتنتسب
َ كثري منهم أنساهبَوأضاع، ِ ِفلم يبق هلم غري االنتساب إىل أوطـاهنم؛ مٌ ُ ٍومـن كـان مـن الناقلـة مـن بلـد إىل . َ َِ

ِوأراد اجلمع بينهام يف االنتساب، ٍبلد ُفليبدأ باألول ث، َ ِ ِ بالثـاين املنتقـل إليـهَّمَّ ِ َوحـسن أن يـدخل عـىل الثـاين كلمـة ، َ ِ
ُ ٌ ََ

َّثم( ُفيقال يف ال) ُ َناقلة من مرصُ َ ُّفالن املرصي ثم الدمشقي(:  إىل دمشقِ ِّ ُّ ٍ قريـة مـن قـرى بلـدة ِومن كان من أهل). ٌ ٍُ

َفجائز أن ينتسب
ِ ً إىل القرية أيضاٌ ًوإىل الناحية التي منها تلك البلدة أيضا، ِ ُ«)٥(. 

                                         
 .٣/٤٥٦: الضعفاء الكبري، للعقييل)   ١(

 .٢/٣٦٣: أجوبة أيب زرعة الرازي عىل سؤاالت الربذعي)   ٢(

 .٣/٤٧: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٣(

 .١/٣٠٢: البن عديالكامل يف ضعفاء الرجال، )   ٤(

 .٥٠٥:معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، ص)   ٥(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٥٨  

 إىل ِ االنتـسابِ ترتيـب يفَ مل يـذهبوا هـذا املـذهبُيلحـظ أهنـم،  املحدثني قبل التصنيفِ منهجَ املتأمل يفلكن

 َّ مـر التـيِةَّاصـاخلصطلحات املـ الثـاين بِويـشريون إىل املـوطن، ِّ األصـيلِ عـىل املـوطنَونُّبل كـانوا ينـص، األوطان

 . الغرباء ونحوهِ الطارئ بمصطلحِون عن املوطنِّوكانوا يعرب، هاُذكر

ا اوي: ان از  ت اا :  

 : ه املطلب مسألتانويف هذ

 : مفهوم زمان الراوي وأمهية معرفته: املسألة األوىل

 :  وطبقته راوي احلديثِمفهوم زمان: ًأوال

ِ اسم عىل وزنِ يف اللغةُالزمان
َ فعالٌ ُّوأصله الثالثي، َ َزمن(: ُ

ِ ٌالـزاء واملـيم والنـون أصـل «:  قال ابن فـارس.)َ ُ ُ ُ

ِواحد يدل عىل وقت من الوقت ٍ ُّ ُوهو احلني قليله وكثريه، ُلك الزمان من ذ.ٌ ُ ٌزمان وزمـن: يقال. ُ َ َ ٌواجلمـع أزمـان ، ٌ ُ

ٌوأزمنَة  .  من األحداثٌ فيه حدثُ الذي حيصلُ به الوقتُقصدُ يِ يف اللغةُفالزمان .)١(»ِ

 بـه ُدقـصُكـام ي، هِوأدائـ، هِلـُّوتـاريخ حتم، هِووفاتـ، هِ والدتـُ الـراوي تـاريخِزمانُيف االصطالح فيقصد بوأما 

َ الذي وجد فيهُالقرن ِ  ِمـع مفهـوم، ِ الزمـانُ مفهـومُوعـىل هـذا املعنـى يتـداخل. شهاَهـا وعايـَ التي عارصُوالطبقة، ُ

  .ِةَبقَّالط

ولبيـان اسـتعامالت املحـدثني هلـذا ). الطبقـة(َوقد استعمل املحدثون للتعبـري عـن زمـان الـراوي مـصطلح 

 : ثم االنتقال إىل معانيه االصطالحية عندهم، ًاملصطلح ال بد من بيان معناه اللغوي أوال

ُوقد يذكر فيقـال، ٌثَّ مؤنٌاسموالطبقة يف اللغة  َّ ٌطبـق: ُ َ : قـال ابـن فـارس .ٌاقَبـِأوط، ٌطبقـات: ِ الطبقـةُومجـع، َ

ٌالطاء والباء والقاف أصل صحيح واحد« ٌ ٌ ُ ُ ُ ِوهو يدل عىل وضع يشء مبـسوط عـىل مثلـ، َّ ٍ ٍ ِ ُه حتـى يغطيـهُّ َ قـال و. )٢(»ِّ

ٌوالـسموات طبـاق،  يف مـراتبهمِ النـاسُطبقـات«: وقـال اجلـوهري. )٣(»ةَّ بعد األمـُةَّ األمُبقَّالط«: األزهري ِ : أي؛ ُ

َبعضها فوق َ مجاعة مثلهمَلونِدْ يعِ من الناسُاجلامعة: ُالطبق«: وقال ابن سيده. )٤(»ٍ بعضُ ً«)٥(. 

                                         
 .٣/٢٢: يف مقاييس اللغة، البن فارس) زمن(مادة )   ١(

 .٣/٤٣٩: يف مقاييس اللغة، البن فارس) طبق(مادة )   ٢(

 .٩/٣٣: يف هتذيب اللغة، أليب منصور األزهري) طبق(مادة )   ٣(

 .٤/١٥١٢: ، للجوهرييف الصحاح) طبق(مادة )   ٤(

 .٦/٢٩٢: يف املحكم واملحيط األعظم، البن سيده) طبق(مادة )   ٥(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٥٩  

ُبحيث إذا بسط أحـد،  شيئني بنيِ والتشابهِفالطبقة يف اللغة تأيت بمعنى التامثل ِ
ومـن ،  سـاواهِمها عـىل اآلخـرُ

 . ٌطبقات: م بعضهم فوق بعضِذلك يقال ملراتب الناس ومنازهل

 اسـتعامالهتم ِعُّ تتبـِ من خاللُويمكن،  احلديثِ برواةَ املحدثون هذا املصطلحَصَّفخص، وأما يف االصطالح

:  الـرواة عنـد املحـدثني بأهنـاِ طبقةِ يف تعريفَمكن أن نقولي) الطبقات(و) الطبقة( تطبيقاهتم ملصطلح ِواستقراء

ٍ معنيٍ املتشاهبون يف وصفُالقوم َّ. 

ِولعل مصطلح الطبقة من أكثر املصطلحات التي استعملها املحدثون لإلشـارة إىل زمـان الـراوي وعـرصه ِ ِ ِ َِ ِ َ ،

ٍوقد استعمل املحدثون هذا املصطلح للداللة عىل أحد ثالثة أمور ِ ِ ِ
َ  : وهي، ُتدرج من العموم إىل اخلصوصت، َ

 الـذين يتـشاهبون يف ِ األقـرانِ وغـريِ األقـرانِ عىل الـرواةِ الطبقةُ مصطلحُوفيه يطلق: ُّاالستعامل األعم -١

ٍ معنيٍوصف َّ. 

ُ واحـد هـو رؤيـةٍ الـذي يتـشاهبون يف وصـفِعـىل الـرواة) طبقة الـصحابة (َم مصطلحُومثال ذلك استعامهل ٍ 

 ِ عـىل الـرواةِللداللـة) طبقـة التـابعني (َوكـذلك اسـتعامهلم مـصطلح. م عـىل ذلـكِوموهت، هنم به مع إيام^ ِّالنبي

ونحـو ، ) التـابعنيِطبقـة أتبـاع (ُومثلـه مـصطلح. ^ َّ النبـياوَومل يـر، ِ الصحابةِهم ألحدِالذين يتشاهبون يف رؤيت

 .ذلك

 ِإذ قد يكـون الراويـان؛  املتعارصينِ األقران منُأن يكون الرواة،  هناِ الطبقةِ مصطلحِ يف استعاملُفال يشرتط

ٍالشـرتاكهام يف وصـف ؛ ٍ واحـدةٍ يف طبقةِانَّعدُام يُفه؛  اآلخر الراويِ عند وفاةَِدلُمها وَ أحدَّمع أن، ٍ واحدةٍيف طبقة ِ

ُيطلق عىل مجيع الصحابة) طبقة الصحابة(فمصطلح ، ٍواحد ِمع أن بعضهم ولد بعد وفـاة غـريه، ُ َ ِ
ُ َ ذلـك إال ومـا ، َّ

ِّالشرتاكهم يف وصف واحد هو رؤية النبي  ُ ٍ ٍ ِ^. 

 أبــو إســحاق احلــريب  احلــافظ الفقيــهمــا ذكــره، ومــن أمثلــة اســتعامل املحــدثني هلــذا املــصطلح هبــذا املفهــوم

ِاألبـــواب تبنـــى عـــىل أربـــع«: حيـــث قـــال، )ه٢٨٥ت(  ُوطبقـــة، ِوطبقـــة الـــصحابة، فطبقـــة املـــسنَد: ٍ طبقـــاتُ

لـيس «: ) أيب ذيـاب الـدويسبـن اهللا عبـد بـن إيـاس( يف ترمجة )ه٣٥٤ت (ابن حبانه قول  ومثل.)١(»...التابعني

ُيصح عندي صحبته   .)٢(»ِفلذلك حططناه عن طبقة الصحابة إىل التابعني؛ ُّ

 ٍ أو شـيخٍ بزمن معـنيُّالتي ال ختتص، ِةَّ العامِ الرواةِ بمعنى درجاتِ الطبقةِ مصطلحُ استعاملِومن هذا الباب

 مِحـاالهت ِومقـادير] أي الـرواة[ مِطبقـاهت ِتبيـني إىل َاحتيج ثم«: )ه٣٢٧ت ( أيب حاتمِ ابنُومن أمثلته قول، ٍمعني

                                         
 .٢/٢٨٤: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي)    ١(

 .١٣٤:مشاهري علامء األمصار وأعالم فقهاء األقطار، البن حبان، ص)     ٢(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٦٠  

، هبـم واملعرفـة ِالرجـال عـن ِوالبحث ِوالتنقري ِواجلهبذة ِاالنتقاد ِمنزلة يف منهم كان من َفَعرُلي: مِدرجاهت ِوتباين

 ِاحلـديث يف ِالثبـت أهـل مـن هِنفـس يفً دالَعـ مـنهم كـان نَمـ َفَرْعُوي .واجلرح ِوالتعديل ِالتزكية ُأهل هم وهؤالء

 .العدالة ُأهل هم هؤالء ـ  فيه واالتقان له ِواحلفظ

ِهي الذي ُالثبت، ِهدين يف ُعِالور، هِروايت يف ُالصدوق ومنهم  ُّتجُحيـ فهـذا ــ ُالنقـاد ُاجلهابـذة هَلـِقب وقـد، ًأحيانا ُمَ

 .ًأيضا بحديثه

 هِحديثــ مـن ُبَكتـُي فهـذا ــ ُطَوالغلـ ُهوَّوالـس ُواخلطــأ ُمَهَالـو عليـه ُالغالـب ُلَّفـَاملغ ُعِالـور ُالـصدوق ومـنهم

 .واحلرام ِاحلالل يف هِبحديث ُّتجُحي وال، ُواآلداب ُوالزهد ُوالرتهيب ُالرتغيب

 ُرتكُيـ فهـذا، ُالكـذب منهم ِبالرجال ِالعلامء ِقادللنُّ َرَهَظ قد ممن بينهم هاَسَّودل هبم هَنفس َلصقأ قد من ومنهم

 .)١(»به ُلَشتغُي وال سقطُوي، روايته ُحَطرُوي، هُحديث

 عـن ِ النظـرِّبغـض، ِ األقـرانِ عـىل الـرواةِ الطبقـةُ مـصطلحُقَطلـُ يِويف هذا االستعامل: االستعامل العام -٢

 .ن يروون عنهَ مِ أحاديثِودرجاهتم يف إتقان، ِراتبهم يف احلفظَم

ُومما يشري إىل هذا لـه :  منهم مـن يقـول]والينَاخل[ِأبو عنَبة «، )ه٢٧٧ت( ِّ الرازيٍحاتمقول أيب ،  االستعاملُ

وهـو مـن الطبقـة األوىل مـن تـابعي ، ٌوبأن ال يكون لـه صـحبة أشـبه، ٌليست له صحبة: ومنهم من يقول، صحبة

ِّأي هو من الرواة األقران الذين يشكلون الطبقة األوىل لتابعي أ؛ )٢(»أهل الشام  .هل الشامُ

ِومثله قول احلـافظ أيب العـرب  َ َ
ُّ اهلمـداينٍ زيـادبـن ُقالبِصـ«: )ه٣٣٣ت( ِّالتميمـيِ ِسـمع مـن مالـك، ْ ِ

 بـن َ

ِ البهلولِوهو من طبقة... ٍأنس ِحيث إن كليهام مـن أصـحاب،  راشدبن ِ البهلولِه من أقرانَّنإأي . )٣(»ٍ راشدبن ُ َّ 

 سـنة ُقالبِفقد تويف ص،  الوفاةِّ يف سنيِومها متقاربان، )٤(ً منهام معاِواة الرٌ عدد منِوسمع،  أنسبن ِ مالكِاإلمام

 .)٦()ه١٨٣( سنة ُهلولُوتويف الب، )٥()ه١٩٣(

                                         
 .١/٦: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ١(

 .٢٥١:املراسيل، البن أيب حاتم الرازي، ص)    ٢(

 .٦٢:طبقات علامء إفريقية، أليب العرب التميمي، ص)   ٣(

 .١/٣١٥: ، والديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب، البن فرحون٥/٤٠٠: الكامل يف التاريخ، لعز الدين ابن األثري اجلزري)    ٤(

 .٥/٤٠٠:  الدين ابن األثرياجلزريالكامل يف التاريخ، لعز)     ٥(

 .١/٣١٥: ، والديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب، البن فرحون٤/٨١٧: تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، للذهبي)    ٦(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٦١  

ِقـول احلـافظ ، ًومن األمثلة عىل ذلك أيضا  بـشري بـن َإسـامعيل( يف ترمجـة )ه٣٤٧ت( ِّابـن يـونس املـرصيُ

 .)١(»ٍ ديناربن يسىوع،  حييىبن  حييىِمن طبقة، ٌّأندليس«: )ِّالتجيبي

 ِمـن روايـة، ٍعن نـافع،  كيسانبن ِ صالحُورواية«: )ه٨٥٢ت(ِقول احلافظ ابن حجر  ً أيضاِومن هذا الباب

ِتابعيان، ِثقتان، َّام مدنيانَّألهن؛ األقران
 .)٢(»ٍ واحدةٍمن طبقة، َّ

ِودرجـتهم يف حفـظ ، ِن األقـراِ الـرواةِعـىل مرتبـة) الطبقـة (ُصطلحُ مـُقَطلـُوفيـه ي:  اخلاصُاالستعامل -٣

ِومقــدار إتقــاهنم هلــا، همِ شــيوخِأحاديــث ــال ذلــك مــا ذكــره عــيل. ِ ُقلــت «: قــال، )ه٢٣٤ت ( املــدينيبــن ُّومث

 .)٣(»من الطبقة العليا، نعم: ٍ مسلم عندك ثقة؟ قالبن ُصالح: ٍ سعيدبن ليحيى

 .)٤(»عبةُ شِاب من أصحِ الرابعةِمن الطبقة، ٌ ثقةٍأبو قطن«: ً أيضا املدينيبن وقال عيل

َوكـان ذكـر مـن يقـدم يف سـفيان: ُسـمعت أمحـد يقـول«: )ه٢٧٥ت( السجستاين وقال أبو داود َُ َّ ُ ال : فقـال، َ

ِّأقدم بعد هؤالء َيعني أنه يعد األشجعي وأصـحابه بعـد الفريـايب؛ ِّه عىل الفريايبَ وأصحابَّاألشجعي؛ ُ ُ ََّ  ِيف الطبقـة؛ ُّ

 .)٥(»التي تليهم

ــة: قــال أيب«: )ه٢٩٠ت (ٍ حنبــلبــن َد أمحــبــن اهللا عبــدوقــال   ِ أصــحابِ مــن أثبــت]ُالــرضير[ َأبــو معاوي

َ خيطـئ يف أحاديـثَ أبا معاويـةَّإن، خرىُ أٍ يف طبقة]ُّالثوري[ ُسفيان، ال: ُمثل سفيان؟ قال:  لهَقيل. ِاألعمش  مـن ُ

 .)٦(» األعمشِأحاديث

 أيب ِختتلـف عـن درجـة، ِةَّ القـوِ مـن درجـاتٍ درجـة يفهَّ أنـُ يقصد»خرىُ أٍ يف طبقةُسفيان« أمحد ِ اإلمامُفقول

 يف َولـيس أبـو معاويـة،  عـن األعمـش يف روايتـهِتُّثبـَّوىل يف التُ األِ مـن الدرجـةُّ الثـوريُفسفيان؛ ِ الرضيرَمعاوية

 .هاِالدرجة نفس

، ٍ نـافعِ أصحابِات طبقَرَحيث ذك؛ )الطبقات( ِ يف كتابه)ه٣٠٣ت( ُّسائي ما ذكره النًَّ أيضاومن أمثلة ذلك

،  عمـربـن اهللا َوعبيـد،  كيـسانبـن َوأيـوب،  أنـسبـن َوىل مالكُ األِوجعل يف الطبقة، ٍ طبقاتِهم إىل عرشَمَّوقس

                                         
 .٢/٣٦: تاريخ ابن يونس املرصي)    ١(

 ١/٥٤٠: فتح الباري رشح صحيح البخاري، البن حجر)    ٢(

 .٤/٤١٣: رح والتعديل، البن أيب حاتماجل)    ٣(

 .٦/٢٦٨: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)    ٤(

 .٢٥٢:سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد، ص)    ٥(

، ١/٣٢٣: ، واملنتخب من علل اخلـالل، البـن قدامـة املقـديس١/٥٤١): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال لإلمام أمحد)     ٦(

 .فظ منهوالل



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٦٢  

اهللا أبـا  عبـد بـن َإسـحاق:  مـنهمَثـم ذكـر... همُ حـديثُ املـرتوكُالطبقـة«: ويف الطبقة العارشة قال، ٍ نافعبن َمرُوع

 .)١(»...ٍ نافعبن اهللا وعبد، فروة

وأمـا «: )ِّ مسلم ابن أخـي الزهـريبن اهللا عبد بن ِحممد( يف ترمجة )ه٣٢٢ت( ُّالعقييلومثله قول أيب جعفر 

 بـن ِوحممـد، ٍ زيـدبـن َ مـع أسـامةِّ الزهـريِ مـن أصـحابِ الثانيـةِه يف الطبقـةَفجعلـ، ُّ النيـسابوري حييـىبـن ُحممد

ٍوأيب أويس، إسحاق ٍوفليح، ُ َ ِوهؤالء كلهم يف رجال ، إسحاقبن الرمحن وعبد، ُ ُّ وقـال ، ِ واالضـطرابِعفَّ الـضُ

فـإن مل ، همِوىل يف اخـتالفُ األِ الطبقـةِ إىل أصـحابُ كـان املفـزعِ الثانيـةِ الطبقةُ أصحابَإذا اختلف:  حييىبن حممد

َيعنـي الطبقـة الثانيـة، ففيام روى هؤالء، ٌهم بيانَ عندْدَوجُي ِيعنـي أصـحاب الطبقـة الث؛ وفـيام روى، َ
ُيعـرف ، ِالثـةَ َ ُ

ِبالشواهد والدالئل ِّوقد روى ابن أخي الزهري، ِ ْ أحاديث مل نجدَ ثالثةُ َ هلا أصال عندَ ، ِوال الثانيـة،  األوىلِ الطبقـةً

 .)٢(»ِوال الثالثة

َّويف هناية احلديث عن الطبقـة ِ ُحيـسن أن نـورد مـا ذكـره احلـافظ الـسخاوي ، ِ عـن العالقـة بـني ، )ه٩٠٢ت(ُ

ٌّبني الطبقة والتاريخ عموم وخصوص وجهـي«: حيث قال، ومصطلح الطبقة ،مصطلح التاريخ  يف فيجتمعـان؛ ٌٌ

ِ التـاريخ بـاحلوادثُوينفرد،  بالرواةِالتعريف َّ مـثال مـن تـأخرت وفاتـه عمـن مل َ بـام كـان يف البـدرينيُوالطبقـات، ُ َُ ْ ً

  . الوفاةِالستلزامه تقديم املتأخر؛ يشهدها

ُينظــر التــاريخ َّبــأن تــأخرينامل ُبعــض بيــنهام َقَّفــر قــدو َوبــالعر، ِاتَيــَفَوالو، ِاملواليــد إىل ِبالــذات فيــه ُ  إىل ِضَ

َينظ ُوالطبقات، األحوال  .)٣(»ُأشبه َلَّاألو َّولكن، ِاتَيَفَوالو، ِاملواليد إىل ِضَرَوبالع، ِاألحوال إىل ِبالذات فيها ُرُ

 : أمهية معرفة زمان راوي احلديث: ًثانيا

، ِواةُّ الـرِ سامعاتِ عىل صحةِ احلديثُ هبا نقادُ التي يستعنيِ الوسائلِّه من أهمِ الراوي وعرصِ زمانَ معرفةَّإن

 : ومن ذلك،  املحدثنيِ عملِ عىل هذا املعنى من واقعُّ تدلً كثريةً أمثلةَحظ أن نلُنكويم. ِها وكذهباِأو خطئ

ِملا استعمل الرواة الكذ«: )ه١٦١ت (قال سفيان الثوري ُ َ ُب استعملنا هلمَّ ْ  .)٤(» التاريخَ

 ِمـسجد يف فاجتمعنـا، يامليثمـ يالـوجيه موسـى بـن عمـر علينـا قـدم«: )ه١٦٦ت (عـدانَم بن ُفريُع قالو

 ُسـمعت: فقـال منـه؟ َسـمعت ٍسنة ِّأي يف: ُفقلت، عدانَم بن ُخالد ُالصالح كمُشيخ حدثنا: يقول َفجعل، صِمح

 .ٍومئة ثامن ِسنة يف منه

                                         
 .٥٣:الطبقات، للنسائي، ص)    ١(

 .٤/٨٨: الضعفاء الكبري، للعقييل)    ٢(

 .٤/٣٨٩: فتح املغيث برشح ألفية احلديث، للسخاوي)    ٣(

 .١١٩:، والكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص١/١٦٩: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٤(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٦٣  

 يف معـدان بـن ُخالـد مـات، تكذب وال، اهللا ِاتق: له ُفقلت، ةّرمينيأ ِغزاة يف: قال منه؟ َسمعت َينأو: ُفقلت

 .)١(»الروم إال يغزو كان ما، ُّقط ةّرمينيأ ُيغز ومل، سنني ِربعأب موته بعد منه َسمعت َفأنت، ٍومئة ٍربعأ ِسنة

َإذا اهتمـتم الـشيخ ف«: )ه١٩٤ت (ٍ غياثبن ُوقال قايض الكوفة حفص ِحاسـبوه بالـسنَّنيُ ْ ِّ ُ
ُأي احـسبوا . »)٢(

ِ

َسنَّه وسن من كتب عنه ََّ ِ ِ)٣(. 

ٍ أبــا نعـيمُسـمعت«: )ه٢٥٥ت (ارميَّ الـدافظ أبـو حممـدوقـال احلـ َّوذكـر املعـىل، ]ُ دكـنيبـن َالفـضل[ ُ ُ َ  بــن َ

َعرفان ٍحدثنا أبـو وائـل: قال: فقال، ُ َخـرج علينـا ابـن مـسعود بـصفني: قـال، َّ ِّ ِ ٍ
ُ َأتـراه بعـث بعـد : عـيمُفقـال أبـو ن، َ ِ

ُ ُ

ُ حـرب حيـث كانـت،  سـنواتِ صـفني بخمـسَقبـل) ه٣٢( مسعود تـويف سـنة بن اهللا عبدإن : أي. )٤(»!املوت؟

 ).ه٣٧( أيب طالب سنة بن  يف خالفة عيلصفني

َيكذب عىل من لقي؛ ٌكذاب«: )َ اخلليل القوميسبن َأمحد( يف )ه٢٦٤ت (وقال أبو زرعة الرازي ُ
ُوحيـدث ، ِ ِّ ُ

ٍوحيدث عن قوم قد ماتوا قبل، َن مل يلقهَعن م ِّ  .)٥(» سننيِ عرشِحوبن أن يولد ُ

ٍ حريثبن ِ األزهربن ِ حممدبن َأمحد( يف ترمجة )ه٣٥٤ت ( حبانُوقال ابن
َكنت عند«: )ِّ السجستاينُ ًه يومـا ُ

َفذكر حديث ٍذو عثـرة إال َال حليم(: ٍعن أيب سعيد، عن أيب اهليثم، ٍعن دارج، ِ احلارثبن وِ عمرَ
َ ْ يـا : ُفقلـت، )٦()َ

ٍهذا حـديث مـرصي مـا رواه مـرصي ثقـة عـن ابـن وهـب، أبا العباس ٌ ٌٌّ ُوإنـام حـدث عنـه الغربـاء، ٌّ حـدثنا : قـال، َّ

َأين رأيت يزيد: ُفقلت له، ٍ وهبِعن ابن، ٍ موهببن ُيزيد ُفقلـت ، ٍّبمكـة سـنة سـت وأربعـني: ٍ موهب؟ قالبن َ

َسمعت ابن قتيبة يقول: له َ موهب بالرملة سنَة اثنتني وثالثنيبن َا يزيددفن: ُ ِ ِ َ َّ ّفبقي ينظر إيل؛ ٍ ُ ُ«)٧(. 

ومن ذلـك قـول احلـافظ ،  بعد التصنيفوعرصه فوائد أخرى ذكرها املحدثونوملعرفة طبقة الراوي وزمنه 

ُّفيظن،  يف اللفظِ اسامنُفإنه قد يتفق؛ واةُّ الرِ طبقاتُ معرفةِمن املهامت«: )ه٨٠٦ت (العراقي ُ أن أحدمها اآلخـرَُ ُ َ َّ ،

                                         
 .٦/١٣٣:  حاتماجلرح والتعديل، البن أيب)   ١(

ُبفتح النون املشدد، تثنية سن، وهو العمر؛ أي)    ٢( ُ ٍّ
ِ : الـشذا الفيـاح مـن علـوم ابـن الـصالح، لألبنـايس: ينظـر. سن الراوي وسن من روى عنـه: ُ

٢/٧١٨. 

 .١١٩:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٣(

 .٢٦:مقدمة صحيح مسلم، ص)   ٤(

 .٢/٧٣٣:  الرازي عىل سؤاالت الربذعيأجوبة أيب زرعة)   ٥(

هذا حديث حسن غريب، ال نعرفـه «: ، وقال الرتمذي)٢٠٣٣: (، رقم)ما جاء يف التجارب: باب(أخرجه الرتمذي يف أبواب الرب والصلة، )   ٦(

 .»إال من هذا الوجه

 .١٦٤: معرفة املجروحني، البن حبان)   ٧(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٦٤  

َفيتميز ذلك بمعرفة طبقت ِ ُ ٍفإن كانـا مـن طبقـة واحـدة، إن كانا من طبقتني، يهامَّ ُفـربام أشـكل األمـر، ٍ َُ ِ ُ َوربـام عـرف ، َّ ِ ُ

ِفـربام كـان أحـد املتفقـني يف االسـم، َأو دونه مـن الـرواة، َذلك بمن فوقه َِ ُ ُ ال يـروي عمـن روى عنـه اآلخـرُ فـإن ، َّ

ُّفاإلشـكال حينئـذ أشـد، الراوي األعـىل وفـيمن روى عـنهاماشرتكا يف  ٍ ِوإنـام يميـز ذلـك أهـل احلفـظ واملعرفـة. ُ َِ ِ ُ ُ ِّ ُ .

ٍويعرف كون الراويني أو الرواة من طبقة واحـدة ٍ ِ ِ ُ ُ َ ِّبتقـارهبم يف الـسن، ُ ِّ ِ َويف الـشيوخ اآلخـذين عـنهم، ِ  ِإمـا بكـون، ِ

ُشيوخ هذا هم شيوخ هذا  .)١(»ِ هذا يف األخذِمن شيوخِ شيوخ هذا ُأو تقارب، ِ

ُوفائدتـه األمـن«: )ه٩٠٢ت( ُّ السخاويُ احلافظوقال ٍني يف اسـم أو كنيـة أو َ كـاملتفقَنيَاملـشتبه ِتـداخل مـن ُ ُ ٍ َ

ِكام بيناه يف املتفق، نحو ذلك َّ ِ عـىل تبـني التـدليسِ االطـالعُوإمكـان، ِقِ واملفرتَّ َّ ِ ِوالوقـوف عـىل حقيقـة املـراد مـن ، ُّ ِ ُ

 .)٢(»ةالعنعن

 : املصطلحات املتعلقة بتمييز زمان الراوي: املسألة الثانية

 :  طبقة الراوي بمعناها األعمُدِّدُاملصطلحات التي حت: ًأوال

 )املخرضمو، وتباع التبع، تبع األتباعو، أتباع التابعنيو، التابعي، الصحايب(: ه املصطلحاتومن أهم هذ

  صحايب(مصطلح( : 

ُ كـان هـذا الـشخص هـو ًسـواء، ً شخـصاَبِحَ مـن صـِّ عىل كلِ الصحابةِلق يف عرصُ كان يطُوهذا املصطلح

َفلو أن أحدهم أنفـق مثـل ، ُّال تسبوا أصحايب«: ^ ِّ النبيُ قولِ هذا املصطلحِومن استعامالت، ُ أو غريه^ ُّالنبي َ َ َّ

َأحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه ًِ ٍَّ ُ َ ُأصـيل كـام رأيـت أصـحايب «: اهللا عنهام ريض  عمربن اهللا عبد ُوقول. )٣(»ُ ِّ ُ

ُّيصلون َتعلم«:  اليامنبن  حذيفةُوقول. )٤(»...ُ َّوتعلمت الرش، َ أصحايب اخلريَّ ُ َّ«)٥(. 

 ْوقـد تعـددت، ^ اهللا ِ رسـولِ بـصحابةِإطالقـه عنـد ِ هـذا املـصطلحُ ختـصيصَّ تم^ ِّ وفاة النبيَبعد، ْلكن

كـان «: بِّ املـسيبـن ِ سـعيدبـن ِ حممـدُومن ذلك قـول، ِّ مفهوم الصحايبِ بيانهم يفَن بعدَ التابعني ومِ علامءُأقوال

 أو ًأو غزا معـه غـزوة،  أو سنتنيً سنة^ اهللا ِ مع رسولَ إال من أقامَال يرى الصحابة) ه٩٤ت(ب ِّ املسيبن ُسعيد

                                         
 .٢/٣٤٢: رشح التبرصة والتذكرة، للعراقي)   ١(

 .٤/٣٨٩: فتح املغيث برشح ألفية احلديث، للسخاوي)   ٢(

 ).٣٦٧٣: (، رقمً)لو كنت متخذا خليال^ قول النبي : باب(^ أخرجه البخاري يف أصحاب النبي )   ٣(

 ).٥٨٩: (، رقم)من مل يكره الصالة إال بعد العرص والفجر: باب(أخرجه البخاري يف الصالة )   ٤(

 ).٣٦٠٧: (، رقم)عالمات النبوة يف اإلسالم: باب(يف املناقب أخرجه البخاري )   ٥(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٦٥  

َ رسجــس نبــ اهللا عبــدقــد رأى «: )ه١٤٢ت (ُ ســليامن األحــولبــن ُالــرمحن عاصــم عبــدوقــال أبــو . »غــزوتني ِ
ْ َ

ٌغري أنه مل تكن له صحبة، ^اهللا  َرسول ُ«)١(. 

َرأيت أهل«:  بقولهَب هذه األقوالَّتعق) ه٢٠٧ت (َّلكن الواقدي ُّكـل : قـالوا...  يقولـون غـري ذلـكِ العلـمُ ُ

َ احللمَوقد أدرك، ^ اهللا َمن رأى رسول َفأسلم وعق، ُُ َّفهـو عنـدنا ممـن صـحب النبـي، َ الدين ورضيهَ أمرَلَ َ
ِ ^ ،

ٍولو ساعة من هنار ِ أصحابه عىل منازهلم وطبقاهتم وتقدمهم يف اإلسالمَّولكن، ً ُِّ ِ ِ َ«)٢(. 

 ُأفـضل ثـم«: ٍ بـدرِ مـن أهـل^ اهللا ِ رسـولَ أصـحابَرَ ذكـ أنبعـد) ه٢٤١ت (ٍ حنبلبن ُوقال اإلمام أمحد

 أو، ًيومـا أو، ًشـهرا أو، ًسـنة هَبِحَصـ مـن ُّلُكـ؛ فيهم ُبعث الذي ُالقرن  ^اهللا ِرسول ُأصحاب هؤالء َبعد ِالناس

 َرَونظـ، منـه َعِوسـم، معـه هُسـابقت وكانـت، هَبِحَصـ مـا ِرْقـد عـىل ِالصحبة من له، هِأصحاب من فهو، رآه أو، ًساعة

 . )٣(»إليه

 ِأصـحاب مـن فهـو، ٍهنـار مـن ًساعة ولو، رآه أو،  ^َّالنبي َبِحِص من«: )ه٢٣٤ت (املديني بن ُّعيل قالو

 .)٤(» ^ِّالنبي

َّمـن صـحب النبـي«: )ه٢٥٦ت (ُّ البخـاريُوقال اإلمام َ
. )٥(»هِفهـو مـن أصـحاب، أو رآه مـن املـسلمني، ^ ِ

َّ مـستحق ملـن صـحبه أقـل مـا ^ ِّ النبـيِحبةُ صـَيعنـي أن اسـم«: بقوله) ه٨٥٢ت (ٍ حجرُ ابنُاحلافظَّوعلق عليه  َ َ
ِ ٌّ

ًيطلق عليه اسم صحبة لغة ٍ
ُ ُُ َويطل، ِ املالزمةِلك ببعضُّص ذَ ُخيُفْرُوإن كان الع، ُ ًق أيـضا عـىل مـن رآه رؤيـةُ ً ولـو ، ُ

ٍعىل بعد
ُ هو الراجحُّه البخاريَوهذا الذي ذكر، ُ ُإال أنه هـل يـشرتط يف الرائـي أن يكـون بحيـث يميـز مـا رآه أو ، ِ ِّ ُ ُُ

ِيكتفى بمجرد
ٍ حمل نظر؟ الرؤيةِ حصولُ ِل من صنَّف يف الصحابةَمِوع، ُّ  .)٦(»ُّ يدل عىل الثاينُ

                                         
رأي «): ٧/٤: البـاري فـتح(قـال احلـافظ ابـن حجـر يف ). ٢٠٧٧٩: (، رقم) رسجسبن اهللا عبد(، يف مسند )املسند(أخرجه اإلمام أمحد يف ) ١(

ُّأن الصحايب من يكون صحب الصحبة العرفية، وكذا روي عن سعيد: ٍعاصم َ والعمل عىل خالف هذا القول؛ ألهنم اتفقوا ... ب املسيبن َّ

ٍّعىل عد مجع جم يف الصحابة مل جيتمعوا بالنبي  ٌإال يف حجة الوداع، ومن اشرتط الصحبة العرفية أخرج من له رؤيـة، أو مـن اجتمـع بـه ^ ِّ َّ َ

ٍلكن فارقه عن قرب ُ « 

 ... عمر الواقدي، وليس بثقةبن  من طريق حممد،٨١٨:، ص)اجلزء املتمم(أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى، )   ٢(

ُ، ومنه أخذت كالم اإلمام أمحد؛ بسبب ٥١:، والكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص٣٩: حنبل، صبن أصول السنة، لإلمام أمحد)  ٣(

 .ُالتصحيف اليسري الذي الحظته يف نسخة أصول السنة

 بـن  منـده بـسنده إىل أمحـدبـن ، أليب القاسـم)املستخرج(ُقرأت يف «: حيث قال احلافظ ابن حجر. ٧/٥: فتح الباري، البن حجر العسقالين)  ٤(

 .»... املدينيبن قال عيل: ٍ عتيك، يقولبن ُسمعت أمحد: سيار احلافظ املروزي، قال

 .٥/٢: ^صحيح البخاري يف كتاب أصحاب النبي )   ٥(

 .٧/٤: فتح الباري، البن حجر)   ٦(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما

َّأصـح مـا وقفـت عليـه مـن ذلـك أن الـصحايب«: وقال احلـافظ ابـن حجـر يف تعريـف الـصحايب  َلقـي مـن: ُُّ

 عنـه روى ومـن، تُقـرص أو، لـه هُجمالـست ْطالت نَم هَلقي فيمن ُفيدخل، اإلسالم عىل ومات، به ًمؤمنا^  َّالنبي

 .)١(»كالعمى ٍلعارض هَير مل ومن، هْجيالس مل ولو ًرؤية رآه ومن، ُيغز مل أو معه غزا ومن، يرو مل أو

،  املـشهورينِ غـريِ الـرواةِ بعـضِ صـحبةِإلثبات) له صحبة( مصطلح ِ املحدثون قبل التصنيفَوقد استعمل

 : ومن أمثلة ذلك

ُ سربة اجلهنيبن ِالربيع( يف ترمجة )ه٢٣٠ت (قال ابن سعد َ ْ وقـال  .)٢(»حبةُوكانت له ص، روى عن أبيه«: )ََ

ٌحبة؟ ُله صـ،  أيب أمية الذي روى عنه جماهدبن ُجنادة: وقيل له، )ه٢٣٣ت (ٍ معنيبن ُمعت حييىس«:  اجلنيدُابن

ٌ شيخ ثقةٍ معبدبن ُزهرة«: )ه٢٤١ت( حنبل بن ُوقال اإلمام أمحد .)٣(»نعم: قال  ُقـال ابـن و.)٤(»ُّجده له صحبة، ٌ

ُّخملد الغفاري ليست له صح: ُسمعت أيب يقول«: )ه٣٢٧ت (أيب حاتم
ِ ُ َ  .)٥(»حبةُله ص: ُّوكان البخاري يقول، ٌبةَ

  تابعي(مصطلح( : 

َتبع (ُّه الثالثيُوأصل، )تابع (ِ الفاعلِ إىل اسمٌ منسوبٌاسم: ُّالتابعي ِ ِ يف إثـرهَويـأيت يف اللغـة بمعنـى سـار، )َ ِ ،

َأو حلقه، أو تاله  .)٦( بهُويلحق، وهُقفأو يتلوه وي،  غريهِ يف إثرُ هو الذي يسريُّ أو التابعيُفالتابع، وعليه. ِ

ٍفلعـل أول اسـتعامل، وأما يف االصـطالح َّ  ُ اجلليـلُّ الـذي رواه الـصحايبِ مـا جـاء يف احلـديثِ هلـذا املـصطلحَّ

َإين سمعت رسول: حيث قال،  ريض اهللا عنهِ اخلطاببن ُعمر ُإن خـري التـابعني رجـل يقـال لـه«:  يقول^ اهللا ُ ٌ :

ٌأويس ْفمروه فليستغفر، ٌوكان به بياض، ٌوله والدة، ُ ُ  .)٧(» لكمُ

 '  & % $ # " ! ]:  مــن قولــه تعــاىلَ جــاءِ هــذه اللفظــةَ اختيــارَّولعــل

( ) * + , - Z ]١٠٠: التوبة[ 
)٨( 

                                         
 .١/١٥٨: ة يف متييز الصحابة، البن حجراإلصاب)   ١(

 .٧/٢٤٨: الطبقات الكربى، البن سعد)   ٢(

 .٣٣٤: معني، صبن سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى)   ٣(

 .٢٤٤:سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد، ص)   ٤(

 .٢٠٠:املراسيل، البن أيب حاتم، ص)   ٥(

 .٨/٢٧: ، ولسان العرب، البن منظور١/٣٦٢: يف مقاييس اللغة، البن فارس) تبع(مادة : ينظر)   ٦(

 ).٢٥٤٢: (، رقم)من فضائل أويس القرين ريض اهللا عنه: باب(أخرجه مسلم يف فضائل الصحابة، )   ٧(

َّفتح القدير اجلامع بني فنَّي الرواية والدراية من علم التفسري(َّقال الشوكاين يف )   ٨( ِِّ
لـذين اتبعـوا ا: ومعنى الذين اتبعـوهم بإحـسان«): ٢/٤٥٣: ِّ

التـابعني : السابقني األولني من املهاجرين واألنصار، وهم املتأخرون عنهم مـن الـصحابة فمـن بعـدهم إىل يـوم القيامـة، ولـيس املـراد هبـم

 

١٦٦  



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٦٧  

 مل لـه ِ الـدقيقِ املفهـومَ أن حتديدَغري،  رضوان اهللا عليهمِ الصحابةِ منذ عرصِ هذا املصطلحُ استعاملَوقد شاع

 ُ استكـشافُيمكـن،  فيهـاِ هـذا املـصطلحُ استعاملَّ التي تمِ السياقاتِ التتبع لبعضِخاللومن ،  قبل التصنيفَّيتم

 . لهٍّ تقريبيٍمفهوم

ِ مل يسمع من أنسُاألعمش«: )ه٢٣٤ت ( املدينيبن ُّقال عيل َيـصيل خلـف، ًإنام رآه رؤية بمكـة، ٍ مالكبن ْ ُ 

 بـن َ رأى أنـسُّ أيب متيمـة الـسختياينبـن ُأيـوب:  أيب يقـولُسـمعت«: )ه٣٢٧ت ( أيب حـاتمُوقال ابـن. )١(»املقام

 مالـك بـن أنـس رأى«: ِّ يف حـق األعمـشً أيب حـاتم أيـضاُوقال ابن. )٢(» األعمشُ منه وهو مثلْ ومل يسمعٍمالك

ُ األعمـش مـن ِمل يـسمع:  يقـول)ه٢٧٥ت (ُسـمعت أبـا داود«: ُّ اآلجريٍقال أبو عبيدو. )٣(»منه ْيسمع ومل صيلُي

ــحاب ــن أص ِواحــد م ــٍ ــت، ^ اهللا ِول رس ــال: ُقل ــس؟ ق ــة: أن ًوال كلم ــسا، ِ ــام رأى أن ــذي .)٤(»...ًإن ــال الرتم  وق

ٍ سامعا من أنسِ لألعمشُال نعرف«: )ه٢٧٩ت(  .)٥(» إليهَه رآه ونظرَّإال أن، ً

، كـام أكـد عـىل ذلـك كبـار النقـاد، وإنـام رآه رؤيـة،  مالكبن  مهران األعمش مل يسمع من أنسبن فسليامن

 وكـذلك ذكـره ابـن حبـان، )٦( من أهل الكوفـة طبقات التابعنييف الطبقة الثالثة منإلمام مسلم ذكره اومع ذلك 

ًأخرجناه يف هذه الطبقة ألن له لقيـا وحفظـا« وقال، ً أيضا يف التابعني)ه٣٥٤ت(  ِ املـسندُ لـه سـامعَّوإن مل يـصح، ً

 .)٧(»عن أنس

ُ أن تكون رؤيتـه لـه ُشرتطَبل ي،  عىل الراويِّالتابعي ِ مصطلحِ إلطالقِ ال يكتفي بالرؤيةَ حبانَويبدو أن ابن

ُيف سن من حيفـظ ْفـإن كـان صـغريا مل حيفـظ،  عنـهِّ ِفـال عـربة برؤيتـه كخلـ،  عنـهً ِ
َّ خليفـة فإنـه عـده يف أتبـاع بـن ِفَ

 : ) خليفةبن خلف( ذلك قوله يف ترمجة ُويؤكد، )٨(التابعني

                                         
ُ، بل هم من مجلة من يدخل حتت اآلية، فتكون ^ًاصطالحا، وهم كل من أدرك الصحابة ومل يدرك النبي  ُ ِ ] مـن املهـاجرين[يف قول ) من(ُ

َإهنا للبيان، فيتناول املدح مجيع الصحابة، ويكون املراد بالتابعني: عىل هذا، للتبعيض، وقيل ُ  .»من بعدهم من األمة إىل يوم القيامة: ُ

 .٨٢: املراسيل، البن أيب حاتم)   ١(

 .١٤:املراسيل، البن أيب حاتم، ص)   ٢(

 .٤/١٤٦: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٣(

 .١٠٢: أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين يف اجلرح والتعديل، صسؤاالت)   ٤(

 .٥/٥٤٤): ^جامع الدعوات عن النبي : باب(السنن، للرتمذي، يف الدعوات، )   ٥(

 ).١٦٥٢: (، رقم٢/٣٣٠:  احلجاجبن الطبقات، ملسلم)   ٦(

 .٤/٣٠٢: الثقات، البن حبان)   ٧(

 .٣١٩:الصالح، للحافظ العراقي، صالتقييد واإليضاح رشح مقدمة ابن )   ٨(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٦٨  

ُمل يدخل خلف« ٌله رؤية من الـصحابةوإن كان ،  خليفة يف التابعنيبن َ ٍ حريـث وهـو بـن وَألنـه رأى عمـر؛ ُ
ُ

ٌصبي صغري َفلم أدخلت األعمش يف التابعني: ٌفإن قال قائل، ً عنه شيئاْومل حيفظ، ٌّ َ َ
ٍوإنام له رؤية دون روايـة، ِ كـام ، ٌ

َإن األعمـش:  خليفة سواء؟ يقال لـهبن خللف ُ رأى أنـسا بواسـط خيطـبَّ ُعقـليٌواألعمـش بـالغ ، ً َظ منـه ِوحفـ، ِ

َخطبته ِّورآه بمكة يصيل عند املقام، ُ ُ ًوحفظ عنه أحرفا حكاها، َ َُ
ُفليس حكم؛ ِ ُ إذا رأى وحفـظ كحِ البـالغُ َ  ِ غـريِكـمِ

 .)١(»البالغ إذا رأى ومل حيفظ

ُفعرف، وأما بعد التصنيف ً الناس قرنـا بعـد الـصحابة ُخري«:  بقوله)التابعني(َمصطلح ) ه٤٠٥ت (ُ احلاكمَّ

ُ وحفظ عنهم الدين والسنن^ رسول اهللا َابمن شافه أصح َوهـم قـد شـهدوا الـوحي والتنزيـل فمـن الطبقـة ، ِّ َ ِ

 . )٢(»...األوىل من التابعني

َوعرفه  َ أن اخلطيـبُوالظـاهر. )٣(»حايبَّ الـصَبِحِ مـن صـُّالتـابعي«:  بقولـه)ه٤٦٣ت ( البغـداديُ اخلطيـبَّ

ُبل يدخل فيـه، َّ الصحايبَبِحِ عىل من صِّ التابعيَ مصطلحُ ال يقرصَّالبغدادي ِ
 والتقـى َّن رأى الـصحايبَمـ، ً أيـضاُ

 مـن ِ الـستةَ فيـه روايـةَ لـه مجـعٍيف جـزء،  من التـابعنيِرِ املعتمبن َمنصورَّ عىل ذلك أنه عد ُّويدل، ْبه ولو مل يصحبه

وإن مل يعـرف ، التـابعنيه يف َّ فعد.» ابن أيب أوىفَر لقيِ املعتمبن ُمنصور«: مع أنه قال. هم عن بعضِ بعضَالتابعني

 ً مجعـاُّيقُّ الل هوَ املرادَّعىل أن. »من صحب الصحايب«: مل قوله يف الكفايةُحي، وعىل هذا،  البن أيب أوىفٌله صحبة

 .)٤(بني كالميه

ُوغـريه ، اهللا عبـد أيب ِ احلـاكمُكـالم«:  البغداديِ اخلطيبَ بعد أن ذكر تعريف)ه٦٤٣ت ( الصالحُقال ابنو

ٌمشعر
ُوإن مل توجـد الـصحبة العرفيـة، َ بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحايب أو يلقاهِ َُّ ُ  ِدَّ يف هـذا بمجـرُواالكتفـاء. ُّ

ِّ والرؤية أقرب منه يف الصحايبِاللقاء ُ
 .)٥(»ً نظرا إىل مقتىض اللفظني فيهامِ

 ُقـول ُالعمـل عليـه الـذي ُالـراجح«:  الـصالحِ ابـنِ يف تعليقـه عـىل كـالم)ه٨٠٦ت( ُّ العراقـيُوقال احلافظ

 بـن ِمـسلم ِاحلـديث ِأئمـة ُعمـل ُّيـدل وعليـه، ِالـصحبة ِاشـرتاط دون، ِالرؤيـة ِدَّبمجـر ِاالكتفـاء يف هُوغري ِاحلاكم

 .)٦(»همِوغري، ٍسعيد بن الغنى وعبد، احلاكم اهللا عبد وأيب، حبان بن حاتم وأيب، ِاحلجاج

                                         
 .٦/٢٧٠: تاريخ الثقات، البن حبان)   ١(

 .٤٢:معرفة علوم احلديث، للحاكم، ص)   ٢(

 .٢٢:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٣(

 .٣٢٠:التقييد واإليضاح رشح مقدمة ابن الصالح، للحافظ العراقي، ص: ينظر)   ٤(

 .٤٠٥:م احلديث، البن الصالح، صمعرفة أنواع علو)   ٥(

 .٣١٧: صللعراقيالتقييد واإليضاح رشح مقدمة ابن الصالح، )   ٦(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٦٩  

 : منها، ثرية التابعي كِ املحدثني ملصطلحِ استعاملُوأمثلة

ٍوسألته عن أيب صـالح«: )ه٢٣٤ت ( املدينيِ أيب شيبة يف سؤاالته البنُقال ابن كـان : ُ مـوىل ضـباعة؟ فقـالُ

 ِ مـن كبـارٍ جحـشبن  أيب أمحدبن اهللا عبد«: )ه٢٤١ت( حنبل بن  أمحدُوقال اإلمام .)١(»وكان من التابعني، ًثبتا

 .)٢(» اخلطاببن َ عمرَوقد لقي، تابعي املدينة

مثـل ؛ هـو مـن التـابعني؛ ٌ لـه صـحبةْ ليـستٍ عائـذبـن الـرمحن عبـد«: )ه٢٧٧ت( ُّوقـال أبـو حـاتم الـرازي

:  فقـال؟ٍريَفـُ نبـن ِبـريُئل أيب عـن جُسـ«: )ه٣٢٧ت ( أيب حـاتمُقال ابـن و.)٣(» سعدبن ِوراشد،  معدانبن ِخالد

 .)٤(» القدماءِ الشامِ تابعي أهلِمن كبار، ٌثقة

ُّ أيب مالك القرظيبن ُثعلبة«: )ه٣٢٢ت( ُّوقال العجيل َ   .)٥(»ٌثقة، ٌّتابعي، ٌّ مدينُ

ٌولسامك حديث كثري«: )ه٣٦٥ت ( عديُوقال ابن ُوقد حـدث عنـه األئمـة، هُّ إن شاء اهللا كلٌ مستقيمٌ وهـو ، َّ

َّوأحاديثه حسان عمن روى عنه،  تابعي الكوفينيِمن كبار ٌ  .)٦(»ٌوهو صدوق ال بأس به، ُِ

  لتابعنيأتباع ا(مصطلح( : 

ِهذا املصطلح استعمله املحدثون للداللة عىل الرواة الذين سمعوا من التابعني
ابـن ُويدل عـىل ذلـك قـول ، ُ

ً إال قرنـا ^ اهللا ِ رسـولِ بيـنهم وبـني أصـحابُن ال يكـونَمـ، ً قرنا بعد التـابعنيِ الناسُخري«: )ه٣٥٤ت (حبان

ــابعني الــذين شــافهوا مــن شــافُوهــم أتبــاع، ًواحــدا ــِ حتــى حف^ اهللا ِ رســولَ أصــحابَهَ الت ــمُظ  َوا عــنهم العل

 .)٧(»...واآلثار

ِاستعامل هذا املصطلحومن أمثلة  ال «: )ٍ عبـاسبـن ِ معبـدبـن اهللا عبـد بن إبراهيم( ابن حبان يف ترمجة ُ قولِ

 .)٨(» التابعنيِ التابعني إىل أتباعِفلذلك حططناه عن درجة؛ ٍّ عن صحايبٌ له روايةُّيصح

 

                                         
 .١٠٧:سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديني، ص)   ١(

 .٤/٤٢٨: الضعفاء الكبري، للعقييل)   ٢(

 .١٢٥:املراسيل، البن أيب حاتم، ص)   ٣(

 .٢/٥١٣: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٤(

 .٩٠:الثقات، للعجيل، ص)   ٥(

 .٤/٥٤٣: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٦(

 .٦/١: الثقات، البن حبان)   ٧(

 .٢٢٧:مشاهري علامء األمصار، البن حبان، ص)   ٨(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٧٠  

  تبع األتباع(مصطلح( : 

ًويطلق هذا املصطلح عىل مـن شـافه أتبـاع التـابعني وأخـذ عـنهم شـيئا مـن األحاديـث أو اآلثـار ُ ويف هـذا ، ُُ

ِ الرابـع الـذين شـافهوهم وصـحُ التابعني القـرنِ أتباعَ الناس بعدُخري«: )ه٣٥٤ت ( حبانُابنُاملعنى يقول 
، وهمُبُ

 .)١(»...لم واألخبارِ العِوأمعنوا يف طلب، ِ واألسفارِلَحّوا يف الرُّ الذين جدِ األتباعُعَبَوهم ت

ِ ثالثة أنفس يف اللقي أدخلناه يف كتاب^ اهللا ِ من كان بينَه وبني رسولُّكل«: ًوقال أيضا ِّ ُّ ٍ ُ  .)٢(» األتباعِعَ تبُ

لـو «: )ِّبـي القعنٍ قعنـببـن َ مـسلمةبـن اهللا عبد( ابن حبان يف ترمجة ُقول، ِمن أمثلة استعامل هذا املصطلحو

ُصح عندنا سامع ِألدخلنا القعنبي يف أتباع، ٍ وردان من أنسبن ُ مسلمةَّ ُلكنـه مل يـصح عنـدنا سـامعه مـن ،  التابعنيَّ َّ

 .)٣(» األتباعِعَبَفلذلك أدخلناه يف ت، ٍأنس

  َّتباع التبع(مصطلح َُّ( : 

ُويطلق مصطلح  َّتباع التبع(ُ ًع وتلقـوا عـنهم شـئيا مـن األحاديـث أو عىل الرواة الـذين شـافهوا تبـع األتبـا) َُّ

ُويشري إىل هذا املصطلح قول ، اآلثار َلو قبلنا إرسـال«: )ه٣٥٤ت ( حبانِابنُ ْ ًوإن كـان ثقـة فاضـال عـىل ، ٍّ تـابعيِ ً

ِّحسن الظن ِلزمنا قبول مثله عن أتباع التابعني، ُ ِ ُ َ ِومتى قبلنا ذلك لزمنا قبول مثلـه عـن تبـع األتبـاع، ِ ِ ُ َْ ِ ْلنـا ِومتـى قب، ِ

ِذلك لزمنا قبول مثل ذلك عن تباع التبع َ ََّّ ُ َ ِ...«)٤(. 

 حبـان بـن ِ أيب حـاتم حممـدُمـصنفات«:  يف بيـان مـصنفات ابـن حبـان)ه٤٦٣ت( ُّ البغداديُوقال اخلطيب

َومل يق، ٍوأوقفني عىل تذكرة بأساميها، ِّ السجزيٍ نارصبن ُالبستي التي ذكرها يل مسعود ُدر يل الوصـول إىل النُ  ِظـرَّ

ٍألهنا غري موجودة بيننا؛ فيها
ُوأنا أذكـر منهـا مـا أستحـسنُه سـوى مـا عـدلت عنـه واطرحتـه ، ٍوال معروفة عندنا، ُ َُّ ِ

ُ ُ

ٍ مخسة أجزاءِ الصحابةُكتاب: ِفمن ذلك ً التابعني اثنا عرش جزءاُكتاب، ُ َ ُ التـابعني مخـسة عـرش جـِ أتباعُكتاب، َ َ ، ًزءاَ

َ تبع األتباع سبعة عرشُكتاب َ ِ ِ َ ً جزءاَ ُكتاب تباع التبع عرشون ج، ُ َ َّ ُ
ِ ِ َّ  . )٥(»ًزءاُ

 

 

                                         
 .٨/١: الثقات، البن حبان)   ١(

 .٩/٢٩٤: الثقات، البن حبان)   ٢(

 .٨/٣٥٣: الثقات، البن حبان)   ٣(

 ).٢١١٠: (، رقم٥/٤٧٤: سان يف تقريب صحيح ابن حبان، البن بلباناإلح)   ٤(

 .٢/٣٠٢: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي)   ٥(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٧١  

 خمرضم(: مصطلح( : 

َخرضم( ِّ الرباعيِ من الفعلٍ مفعولُ يف اللغة اسمُاملخرضم ْ ويأيت ملعان عدة أشار إىل أكثرهـا اجلـوهري يف ، )َ

ٌحلم خمرضم بفتح الراء«: قوله ُال يـدرى مـن ذكـر هـو أو أنثـى؛ ٌَ ٍ َ ِ
ُواملخـرضم أيـض. ُ َا الـشاعر الـذي أدرك اجلاهليـة َ ًَّ ُ

ِورجل خمرضم النسب. مثل لبيد، واإلسالم ُ َ ٌوناقة خمرضمة. ٌّأي دعي؛ ٌ ِقطع طرف أذهنا؛ ٌَ ُِ َ ُُ ُ َ َ...«)١(. 

 أن ُ هلـذا املـصطلح يظهـرِ املحـدثنيِ اسـتعامالتِعُّفمن خـالل تتبـ، ِصنيفَّ التَ املحدثني قبلِوأما يف اصطالح

 )ه٤٠٥ت (ُ عنـه احلـاكمَلَقـَوقـد ن،  احلجاجبن ُ مسلمُ هو اإلمامِ احلديثِ من علومِا النوع من صنَّف يف هذَلَّأو

ِتعريفا هلذا املصطلح ُقرأت بخط م«:  فقالً ِّ َذكر من أدرك: اهللا اج رمحهَّ احلجبن ِسلمُ ُ ْ َّ اجلاهلية ومل يلـق النبـيِ َ َ َّ ^ ،

ِّ الصحابة بعد النبيَبِولكنه صح ُّ غفلـة الكنـدي بن ُومنهم سويد، ٍ إياسبن ُسعد؛ ُّيباين منهم أبو عمرو الش^ َ
ِ َ َ َ

َ أبا أميةىُيكنَّ َّ َ ُومنهم رشيح، ُ ِ ومـن املالحـظ أن اإلمـام مـسلم مل يـذكر يف صـفات الـراوي .)٢(»ُّ هانئ احلـارثيبن ُ َّ

ِّأن يكون إسالمه يف حياة النبـي : املخرضم َوعـىل ظـاهر تعريفـه يـدخل يف املخـرصمني مـن أسـ؛ ^ُ ُ َلم بعـد وفـاة ِ َ

 .^النبي 

َفعرف هذا املصطلح بعبارات أخرى) ه٣٥٤ت(ُثم جاء ابن حبان   بـن سـعد[أبو عمرو الـشيباين «: فقال، َّ

ُوالرجـل إذا كـان يف الكفـر سـتون سـنة،  كان من املخرضمني]إياس ًويف اإلسـالم سـتون سـنة يـدعى خمـرضميا ، ُ ُ ُ

ُوهذا ما يفهم من قـول اإلمـام الـسيوطي، لغة يف هذا التعريف نحا منحى أهل الويبدو أن ابن حبان .)٣(»]كذا[ ُ :

ِأما املخرضم يف اصطالح أهل اللغة« ِ ِفهو الذي عاش نصف عمره يف اجلاهلية ونصفه يف اإلسالم، ُ َ ِ
َّ ِ ُ ُ َ َسـواء أدرك ، َ ٌ

 .)٤(»َالصحابة أم ال

 َ هـذا املـصطلحَفَّ مـن عـرومن أشـهر، ِ عند املحدثني بعد التصنيف)املخرضم(مصطلح ومل خيتلف مفهوم 

 . ن جاء بعده من املحدثنيَه يف تعريفه مَوتابع،  الصالحُ ابنُاحلافظ

                                         
 .٥/١٩١٤: يف الصحاح، للجوهري) خرضم(مادة )   ١(

 .٤٤:معرفة علوم احلديث، للحاكم، ص)   ٢(

 .٤/٣٤١:  حبانبن صحيح)   ٣(

 .٢/٧٠٦: يف رشح تقريب النواوي، لإلمام السيوطيتدريب الراوي )   ٤(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٧٢  

ِ الذين أدركوا اجلاهلية وحياة رسـولُاملخرضمون من التابعني هم«: )ه٦٤٣ت (قال ابن الصالح َ َ ، ^ اهللا َّ

َوأسـلموا وال صـحبة هلـم ُ ٌواحـدهم خمــرضم، َ ُ ُ َكأنـه خـرضم، بفـتح الـراء، ِ ِ ْ ِقطــع عـن نظرائـه الـذين أدركــوا : أي ؛ُ ُِ َ ُ

َالصحبة وغريها َ ًوذكرهم مسلم فبلغ هبم عرشين نفسا، ُّ ٌ«)١(.  

َأن أصـله «، منهـا، وأما منشأ هذا املصطلح ومأخذه من حيث اللغة فاختلف فيه املحدثون عىل أقوال كثرية َّ

َمــن خــرضمت الغــالم إذا ختنتــه َواألذن إذا قطعــت طرفهــا، َُ َُ َ زمــان اجلاهليــة قطــع عليــهَّفكــأن، َ ّ
ِ ُِ ِأو مــن اإلبــل ، َ ِ

ِاملخرضمة وهي التي نتجت من العراب واليامنية ِ ِ ِ
َّ َِ َ َُ َ«)٢(. 

، )أدرك اجلاهليـة(و، )خمـرضم(: مهـا، مـصطلحني،  املخـرصمنيوقد استعمل املحدثون لإلشارة إىل الـرواة

 : ومنها، ٌفكثرية، ستعامهلم للمصطلح الثاينوأما أمثلة ا، َوال حاجة لذكر أمثلة عىل استعامل املصطلح األول

ٍ ضـمعج احلـرضميبـن أوس( يف ترمجة )ه٢٣٠ت ( سعدبن قال حممد َ ْ ٍروى عـن سـلامن وأيب مـسعود «: )َ َ

ٌوكانت ألوس سن عالية، ِّاألنصاري ٌّ
ِ ًوكان ثقة معروفا، ٍ  .)٣(»وقد أدرك اجلاهلية، قليل احلديث، ً

، وهو مـن العـرب، ُوصار إىل البرصة بعد، كويف«: ) عثامن النهديأيب( يف )ه٢٣٤ت ( املدينيبن عيلقال و

ُوهاجر إىل املدينة بعد موت أيب بكر ووافق استخالف عمر، وقد أدرك اجلاهلية َ«)٤(. 

روى عنـه . ٍّروى عن عيل. أدرك اجلاهلية«: )احلنفي، ُ عمريبن مالك( يف ترمجة )ه٢٥٦ت (وقال البخاري

 .)٥(»ُ سميعبن ُإسامعيل

، ^ غري أنه مل يصحب النبـي، ٌصالح أدرك اجلاهلية:  عامربن سليم«: )ه٢٦٤ت (ال أبو زرعة الرازيوق

 .)٦(»وهاجر يف عهد أيب بكر

ُحجر«: )ه٢٧٧ت (وقال أبو حاتم الرازي ْ ٍ عنبس أدرك اجلاهليةبن ُ  .)٧(»ً شيئا^ومل يسمع من النبي ، َ

 

                                         
 .٤٠٧:معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، ص)   ١(

 .٢/٧٠٦: تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي، للسيوطي)   ٢(

 .٨/٣٣٢: الطبقات الكربى، البن سعد)  ٣(

 .٦٥:العلل، البن املديني، ص)  ٤(

 .٣٠٤: التاريخ الكبري، للبخاري)  ٥(

 .٤/٢١١: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)  ٦(

 .٣٠:املراسيل، البن أيب حاتم الرازي، ص)  ٧(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٧٣  

ِ نفريبن ُجبري( يف ترمجة )ه٣٥٤ت (وقال ابن حبان وال ، أدرك اجلاهليـة«: )ٍ عـامر احلـرضميبن ِ مالكبن ُ

 .)١(»...وأيب الدرداء، ٍّيروي عن أيب ذر، صحبة له

 : املصطلحات التي تشري إىل زمن الراوي من غري حتديد طبقته: ًثانيا

ِاستعمل املحدثون قبل التصنيف عددا من املـصطلحات لإلشـارة إىل زمـان الـراوي مـن غـري حتديـد طب ِ ِ ِِ ِ ً َ قتـه َ

وأمثلـة هـذه املـصطلحات فـيام ، )أدرك(و، )قديم املوت(و، )من القدماء(ومن ذلك مصطلح ، التي ينتمي إليها

 : يأيت

  من القدماء(مصطلح( 

ِومن أمثلة استعامل املحدثني هلذا املصطلح  بـن الـرمحن عبـدقـد روى «: )ه٢٣٣ت ( معـنيبـن  حييىقول، ِ

ِ أيب عروبة القدماءبن ِ سعيدِب من أصحاُرسار: قال حييى،  عن رسارٍّمهدي
ُ ِفلـذلك مل يكثـ؛ ًولكنه مات قديام، َ

 ِرُ

وقـال ابـن .)٣(»روى عنـه القـدماء، ٌ مـأمونٌ ثقـةُّ قتـادة الـيامينبـن وُعمـر«: ً أيـضاوقال ابـن معـني .)٢(»ُالناس عنه

  .)٤(»ٌحدوا، سواء، نعم:  هليعة سواء؟ قالِفسامع القدماء واآلخرين من ابن: ُقلت ليحيى«: اجلنيد

، امللـك عبـد َابـن: يعنـي؛ سـفيان: ُ املبـارك القـدماءِ ابـنُأصحاب«: )ه٢٤١ت( حنبل بن قال اإلمام أمحدو

َوجعل يعد غري،  احلسنبن ُّوعيل ُّ  .)٥(»وليس به بأس، َ زياد بعدهمبن ُوعتاب: قال. مهاُ

 ِمن أبنـاء. الرمحن عبد أبو، قايض صنعاء«: ) يوسفبن هشام( يف ترمجة )ه٢٥٦ت ( البخاري اإلماموقال

َسمع م. ومل يكن من القدماء، الفرس َ
 .)٦(»ُ جريجَوابن، ًمراْعِ

ٍ مــن البــرصيني أحــدا كنيتــه أبــو مالــك مــن القــدماءُال أعــرف«: )ه٢٧٧ت (قــال أبــو حــاتم الــرازيو ُ إال ، ً

َعبيد  ِكـان مـن قـدماء«: )مـي اخلثعِ احلـارثبـن أرطـأة( يف ً أيـضاُّأبـو حـاتم الـرازي وقـال .)٧(» األخـنسبن اهللا ُ

 .)٨(» هبا من التابعنيَ من ماتُوهو أول، ِ بالكوفةَمات، ٍ مسعودِبنا ِأصحاب

                                         
 .٤/١١١: تاريخ الثقات، البن حبان)  ١(

 .٤/١٧١): بن حمرزرواية ا(معرفة الرجال، البن معني )   ٢(

 .١/٣٢٩: التاريخ الكبري، البن أيب خيثمة)   ٣(

 .٣٩٣: معني، صنب سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى)   ٤(

 .٣٦٠:سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد، ص)   ٥(

 .٨/١٩٤: التاريخ الكبري، للبخاري)   ٦(

 .٣/٥٠: علل احلديث، البن أيب حاتم)   ٧(

 .٢/٣٢٦: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٨(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٧٤  

ِقد سربت أخبار قـيس«: )ه٣٥٤ت ( حبانُقال ابنو ُوتتبعتهـا ،  واملتـأخرينِ القـدماءِ الربيـع مـن روايـةبـن ُ

ًفرأيته صدوقا مأمونا ً ًحيث كان شابا، ُ َفلام كرب، ّ  .)١(»...هُ حفظَ ساءِ

  قديم املوت(مصطلح( : 

 بـن ُكـان إبـراهيم«: قـال، )ه٢٣٣ت(ٍ معـني بـن ما ذكره حييى، ِومن أمثلة استعامل املحدثني هلذا املصطلح

ِ موتا من محيدَكان أقدم، ً منه شيئاْمل أسمع، ِ املوتَ قديمٍمحيد َ الرؤايسً ُّ«)٢(. 

أبـو «: ًوقـال أيـضا .)٣(» املـوتُ قـديمُصاب أبـو العـالء القـُأيوب«: )ه٢٤١ت( حنبل بن  أمحدُقال اإلمامو

ُّنعامة السعدي ََ ُ سلمة هو قديم املوتبن ُروى عنه محاد؛ َ َ َ«)٤(.  

 .)٥(» املوتُ قديمٌحممد؛  أخوانٍ ثابتبن ُوحممد،  ثابتبن ُعروة«: )ه٢٧٥ت (وقال أبو داود السجستاين

ٍابن مسعود«: )ه٢٧٧ت (وقال أبو حاتم الرازي
 .)٦(»ُ قديم املوتُ

ْ يزيد العكيلبن احلارث( يف ترمجة )ه٣٢٢ت( ُّوقال العجيل ِمل يـرو ،  املـوتَقـديم، ِ يف احلـديثًكان ثقـة«: )ُ

  .)٧(»عنه إال الشيوخ

  أدرك(مصطلح( : 

ُمشيت حتـى أدركتـه: يقال؛ اللحوق: اإلدراك يف اللغة ُ َوعـشت حتـى أدركـت زمانـه، َ ُ ُ ؛ ُوأدركتـه ببـرصي، ِ

 .)٨(َرأيته: أي

َفاملالحظ أهنم استعملوا هذا املصطلح للداللة عىل أحد أمرين، استعامل املحدثنيوأما يف  ُ : 

َحلـق زمانـهأدركه بمعنى : األول َ : )ه٣٢٧ت ( أيب حـاتمِ ابـنُقـول: ومـن هـذا االسـتعامل، َ أيامـهَوشـاهد، ِ

وهــذا ، ذاك بالـشام، نـه مَعِه سـموال أظنُّـ، هَقـد أدركـ: رداء؟ قــالَّ مـن أيب الـدَعِسـم،  سـريينِسـئل أيب عـن ابـن«

                                         
 .٢/٢١٨: معرفة املجروحني، البن حبان)   ١(

 ٤/٥): رواية الدوري(تاريخ ابن معني )   ٢(

 .١/٤٢٤): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٣(

 .١/٤٦١): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٤(

 .٢٧٦:سؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين يف اجلرح والتعديل، ص)   ٥(

 .٦/٥٥٨: يب حاتمعلل احلديث، البن أ)   ٦(

 .١٠٤:الثقات، للعجيل، ص)   ٧(

 .٤/١٥٨٢: يف الصحاح، للجوهري) َدرك(مادة : ينظر)   ٨(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٧٥  

ِبـدليل قولـه، وشـاهد أيامـه، حلـق زمانـهأنـه ) أدركـه (ُيقصد بكلمة حاتم َّومن الواضح أن أبا. )١(»بالبرصة ال «: ِ

 .»وهذا بالبرصة، ذاك بالشام، ِأظنُّه سمع منه

 ]ٍ معـنيَبـن[  حييـىُسـمعت«: قـال )ه٢٧١ت (وريُّ الـدذكـره عبـاسمـا ، ً أمثلة هذا االسـتعامل أيـضاومن

ُمل يسمع معن: يقول ْ ونفـى ،  معـني نفـى الرؤيـةُفـابن، )٢(»وال أدركـه، وال رآه، مـرُ عبن  اهللاِبيدُمن ع،  عيسىبن َ

 ِ إال عـىل مــا تقـدم مـن حلــوقِ اإلدراكُ محـلُنِمكــُال ي، عـىل هـذاو،  اإلدراكُ غــريَوهـذا يعنـي أن الرؤيـة، اإلدراك

 .واهللا أعلم،  األيامِ ومشاهدةِالزمان

ِقـول اإلمـام: ِومن أمثلة هـذا االسـتعامل، َأدركه بمعنى رآه أو شاهده ببرصه: الثاين : )ه٢٥٦ت ( البخـاريُ

َ أدركه ابـن عيينـة بمكـةُاألشدق: ويقال، ِ األشدقبن ُّ موسى الدمشقيبن ُسليامن« َ ، )٣(» منـهْ ومل يـسمعَوخـرج، ُ

 .كان املِ بداللةُ به اللقاءُقصدُ يِّ البخاريِ يف استعاملُفاإلدراك

 معـني بـن  حييـىُسـمعت«: قـال، )ه٢٥٣ت ( أيب مـريمبـن ِ سـعدبـن ُ به أمحدَثَّما حد، ًومن األمثلة أيضا

َإن مالكا ترك الـسامع منـه:  لهُقلت، ٌةَّ حجٌصالح موىل التوأمة ثقة: يقول َ َإن مالكـا إنـام أدركـ: فقـال يل، ً ه بعـد أن ً

َكرب وخ ِن خرف فسمَ إنام أدركه بعد أُّ الثوريُوسفيان، ِرفِ ٍ منه أحاديث منكراتَعِ ولكـن ، َفِرَوذلك بعدما خ، َ

ِ أيب ذئب سمَابن  . )٤(» منه قبل أن خيرفَعٍ

 

                                         
 .١٨٧:املراسيل، البن أيب حاتم، ص)   ١(

 .٣/٢١٠): رواية الدوري(تاريخ ابن معني )   ٢(

 .٤/٣٨: التاريخ الكبري، للبخاري)   ٣(

 .٤/٥٦: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٤(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٧٦  

ما ا : اويا ا    

َيتعلق بمذهب الراوي الذي ينقل األخبار واآلثار ُ َِّ ُثالث مسائل ينبغي إيضاحها واحلديث عنها، ُ  : وهي، ُُ

ُهوم مذهب الراوي وموقف املحدثني منهمف: ًأوال ُ. 

 .األلفاظ التي استعملها املحدثون قبل التصنيف للداللة عىل مذهب الراوي السيايس: ًثانيا

 .َاأللفاظ التي استعملها املحدثون قبل التصنيف للداللة عىل مذهب الراوي العقدي: ًثالثا

 : وقد تم احلديث عن هذه املسائل يف املطالب اآلتية

  .  ااوي و ا :  اولا

 ِ املحدثني مـن مـذاهبُوموقف،  الراويِ مذهبُمفهوم: هي، َ مسائلِ عن ثالثُ البحثَّتم ُويف هذا املطلب

ِالتحقق ُورضورة، الرواة ٍ معنيٍ الراوي بمذهبِ من وصفُّ َّ. 

 :  مذهب الراويُمفهوم: املسألة األوىل

ٍويــدل عــىل حــسن ونــضارة، )َذهــب (ِّ الثالثــيِ مــن الفعــلٌ مــصدرِة يف اللغــُاملــذهب َ َ ٍ ُ  ُهبَّومــن ذلــك الــذ، ُّ

َ مـذهبا حـُ الرجـلَذهـب: ِ والكنايـةِومن املجـاز«: قال الزخمرشي. )١(وفُاملعر ُوفـالن يـذهب... ًسناً  أيب ِ إىل قـولٌ

 .)٢(»ُيأخذ به: أي؛ حنيفة

 . لهُ من املسائل التي تعرضٍ مسألةِّ جتاه أيُه الرجلُكُالذي يسل ُ أو الرأيُفاملذهب يف جماز اللغة هو الطريق

ِ ال خيتلف يف مضمونه عن هذا املعنى املجازيَ املصطلح هذا أنُفنلحظ،  املحدثنيِاستعاملوأما يف  ، وعليـه، ُ

ُاملوقف الذي يتخذههو ُفمذهب الراوي  ً كان قوال أو فعال أو اعتقاداٌ الراوي سواءُ ً ِألة مـن مـسائلمـسجتـاه أي ، ً ٍ 

ِو كـان منحرفـا عنهـا إىل الفـسق أو  أِ الـصحيحة اإلسـالمية عىل اجلادةُكان هذا املوقفسواء ، ِ اإلسالميةِالرشيعة ً

َّوألمهية معرفة مذهب الراوي أيا كان هذا املذهب سمى ا. الزندقة ُ ُّحلافظ أبو احلـسن العجـيلً
ًكتابـا : )ه٢٦١ت (ِ

 .»همِوأخبار همِمذاهب ُرْكِوذ ِعفاءُّالض ومن ِواحلديث ِمْلِالع ِأهل ِجالر من ِالثقات ُمعرفة«: بهُمن كت

ِوإشاراهتم إىل مذاهب الرواة ومسالكهم، َومن تأمل استعامالت املحدثني ) املـذهب(ظهر له أن مـصطلح ، ِ

ُن التمييـز يف ُويمكـ، ُاستعمله املحدثون لإلشارة إىل االجتاه الذي يصطبغ به الـراوي يف أمـور العقيـدة والـسياسة

 : هذه املسألة بني اجتاهني رئيسني

 

                                         
 .٢/٣٦٢: يف مقاييس اللغة، البن فارس) ذهب(مادة : ينظر)   ١(

 .١/٣١٩: يف أساس البالغة، للزخمرشي) ذهب(مادة )   ٢(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٧٧  

 . اجتاه مجهور رواة احلديث: األول

 .ِاجتاه بعض الرواة الذين خالفوا مذهب اجلمهور: والثاين

ُفيوضحه ما ذكره، أما اجتاه مجهور رواة احلديث : حيـث قـال،  أيب حـاتم الـرازيبـن الـرمحن عبـد ٍ أبو حممدِّ

ِّمذاهب أهل السنة يف أصول الدينُسألت أيب وأبا زرعة عن « ِ ِ ِ ِومـا أدركـا عليـه العلـامء يف مجيـع األمـصار، ِ ِ ومـا ، َ

 : فقاال، يعتقدان من ذلك

ِجازا وعِ حِ األمصارِ يف مجيعَنا العلامءْأدرك َراقا وشً َاما ويً  ُيزيـد، ٌ وعمـلٌ قـولُاإليـامن: ًنا فكان من مذهبهمَمً

 ِاألمـة هـذه ُخـريو، وجـل َّه مـن اهللا عـزُّه ورشُ خريُوالقدر،  بجميع جهاتهٍوق خملُ اهللا غريُ كالمُوالقرآن، ُوينقص

 يبأ بـن ُّعـيل ثـم، ٍعفـان بـن ُعـثامن ثـم، اخلطـاب بـن ُعمر ثم، ُالصديق ٍبكر أبو: السالم و الصالة عليه هاِّنبي بعد

 هلـم َوشـهد  ^اهللا ُرسـول همَّسـام الـذين َالعـرشة َّوأن. ونُّاملهـدي نالراشدو ُاخللفاء وهم، السالم عليهم ٍطالب

  .بينهم َشجر عام ُّوالكف ٍدَّحمم ِأصحاب ِمجيع عىل ُمُّوالرتح، ُّاحلق هُوقول ^ اهللا رسول به َشهد ما عىل، ِباجلنة

 بـال ^ هرسـول ِلـسان وعـىل، كتابـه يف هَنفـس َوصـف كـام، هِخلقـ مـن ٌّبـائن، عرشـه عىل جل و عز اهللا َّوأن 

 يف رىُيـ وتعـاىل َتبـارك هَّوأنـ  ]١١: الـشورى[ Z 7 6    5  34       2 1 ]، ًعلـام ٍءيش ِّلُبك َأحاط، ٍكيف

 ِخملوقـان ومهـا، ٌّحـق ُوالنـار ٌّحق ُواجلنة. شاء وكام َشاء كيف هَكالم ويسمعون بأبصارهم اجلنة ُأهل راهَي، ِاآلخرة

. ٌّحـق ُوالـرصاط، جـل و عـز اهللاُ َرحـم مـن إال هِيتمعص ِألهل ٌعقاب ُوالنار، هِألوليائ ٌثواب ُواجلنة، ًأبدا يفنيان ال

 ... ُوامليزان حق

َوال نكفر أهل ُ ِّ َونكـل أرسار،  بـذنوهبمِ القبلةُ ُ َّهـم إىل اهللا عـز وجـلِ  ِ مـع أئمـةِّ واحلـجِ اجلهـادَ فـرضُونقـيم، َّ

ُسمع ونطيـعونـ، ِ يف الفتنـةَ وال القتالِ عىل األئمةَوال نرى اخلروج. ٍ دهر وزمانِّاملسلمني يف كل َّ ملـن واله اهللا عـز ُ َّ

َوجل أمر ٍنا وال ننزع يدا من طاعةَّ ً ُ َونتبع السنّة واجلامعة، ِ ُّ ُ ِ َونجتنب الشذوذ، َّ ُ واخلالف والفُ  ...َرقةَ

َّوال ندري ما هم عند اهللا عز وجـل،  مؤمنون يف أحكامهم ومواريثهمُوالناس ًإنـه مـؤمن حقـا : فمـن قـال. َّ ٌ

ٌهو مؤمن باهللا حقا فهو مصيب: ومن قال، ٌهو مؤمن عند اهللا فهو من الكاذبني: ومن قال، ٌفهو مبتدع ٌُ ُواملرجئـة ، ً ِ

ٌواملبتدعة ضـالل َّ ٌ ضـاللُ املبتدعـةُةَّوالقدريـ، ُ ّ ٌوأن اجلهميـة كفـار... ُ َوأن الرافـضة رفـضوا اإلسـالم، َ َواخلـوارج ، َ

ٌمراق َّ ُ...«)١(. 

                                         
 .١/١٩٨: رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة، للحافظ أيب القاسم الاللكائي)   ١(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٧٨  

أو ، )كـان مـن أهـل الـسنة(هـذا االجتـاه بعبـارات متعـددة منهـا وقد أشار املحدثون إىل الراوي الذي نحى 

 : وأمثلة ذلك كثرية منها، )من أهل السنة والورع(أو ، )ًكان سنيا(

ْفلـام وقعـت، ُ الفتنةِحتى وقعت، ِ احلديثِمل يكونوا يسألون عن إسناد«: )ه١١٠ت ( سريينبن ُقال حممد َّ ،

ِمن أهل السنةن كان َم: نظروا  .)١(»هَ تركوا حديثِعَِد البِومن كان من أهل، هَ أخذوا حديثِ

ِمردويه الصائغ( يف ترمجة يف ترمجة )ه٢٣٠ت (ٍ سعدبن حممدوقال 
َ َ ْ مـن ، ًكان ثقة«: ) يزيدبن ِالصمد عبد؛ َ

ِأهل السنة والورع ُوقد كتب الناس عنه، ِ َ«)٢(. 

َا نزلّبرصيكان ،  طهامنبن ُ هو يزيدِأبو املعتمر«: )ه٢٣٣ت ( معنيبن وقال حييى كان يـروي عنـه ،  الكوفةً

 .)٣(»وكان ثقة، ِمن أهل السنةوكان ، عيمُأبو ن

ُسـمعت ه«: )ه٣٠٣ت ( سـفيانبـن ُوقال احلـسن ُصـليت عـىل :  يقـول] األزديٍ خالـد أبـاٍ خالـدَبـن[ة َبـْدُ

َفغضب: َأرأيته؟ قال: فقيل له، َشعبة
َرأيت م: وقال، ِ َ سـلمةبـن َمحـاد؛ ٌن هو خري منهُ َ ًان سـنِّياوكـ، َ ُوكـان شـعبة ، ُ

َرأيه رأي اإلرجاء ُ«)٤(. 

 .وظهور معناه، لوضوحه؛ وال حاجة للحديث عن هذا االجتاه بأكثر من هذا

: ُيمكن جعـل أصـحابه يف قـسمنيفـ، أما االجتاه اآلخر الذي خالف فيه بعض الرواة منهج مجهور املحدثني

الرواة الذين خـالفوا مـنهج اجلمهـور يف : والثاين،  السيايسالرواة الذين خالفوا منهج اجلمهور يف االجتاه: األول

 . االجتاه العقدي

ُوتكفي اإلشارة يف هذا املوضع إىل مثالني يعـرب أحـدمها عـن مـذهب الـراوي الـسيايس ُُ ُوبعـرب اآلخـر عـن ، ِّ ُ ِّ

 .مذهب الراوي العقدي

ِ إليـه قـول ابـن حبـان يف ُفيـشري، أما مثال املذهب السيايس الذي خالف فيـه الـراوي مـنهج اجلمهـور ترمجـة ُ

روى عنـه .  زيـدبـن يـروي عـن جـابر، كـان يـذهب مـذهب الـرشاة«: ) مالـك اخلـشخاشبـن ُ حـصنيبن عيل(

 . )٥(»البرصيون

                                         
 .١٩:أحوال الرجال، للجوزجاين، ص)   ١(

 .٩/٣٦٧:  سعدالطبقات الكربى، البن)   ٢(

 .٤/٢٤): رواية الدوري(التاريخ، البن معني )   ٣(

 .٨/٤٥٧: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٤(

 .٧/٢٠٩: تاريخ الثقات، البن حبان)   ٥(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٧٩  

ٌكان فيه جتهـم مـن «: ) عامر القاصبن منصور( يف ترمجة ِّقييلُالعفيوضحه قول ، ُّوأما مثال املذهب العقدي ُّ

 .)١(»مذهب جهم

 .ُديث بالتفصيل عن هذا االجتاه املخالف ملذهب اجلمهور املطلب اآليتَّوقد تم احل

 : موقف املحدثني من مذهب الراوي: املسألة الثانية 

 اهـتامم املحـدثني هبـذه َ سـببَّولعـل.  واألهـواءِعَدِ البـِ عن أهـلِ الروايةِ يف بابَ املحدثون هذه املسألةَبحث

ًيعد مظهرا ِّ احلقِجَجِ عن حَواإلعراض، وى اهلِ يف اتباعَ اإلرسافَّ هو أنِاملسألة ُّ ُّ الـذي تـرد بـه ِسقِ الفـِمظاهر من ُ ُ

 . الراويُرواية

ِوالدافع الذي دفعه إىل اتبـاع هـذا ، هِواعتقاد،  الراويِ عن مذهبَ املحدثون البحثَحاول، ومن أجل ذلك

ِّمعاندة للحقأو هو ، ٍ وتأويلٍ الجتهادٌهل هو نتيجة: املذهب   للهوى؟ٌ واتباعٌ

ِومن خالل هذه النافذة يمكن فهم تعامل املحدثني مع مـذاهب الـرواة ومـسالكهم ِ ُ ُ ُ
ُمـن حيـث قبـول نقـل ، ِ ُ

ُرواياهتم أو االحتجاج هبا ِأو عدم قبول ذلك، ِ
ِألن أهل البدع واألهواء؛ ُ َ ِ َ ولـيس هلـم ، ٍ واحـدةٍ ليـسوا عـىل درجـةَّ

ٌحكم واحد ٌ ٌّبل لكل فرد منهم حكم خاص ، ُ ٌ
ٍ ظهـر لنقـاد احلـديث مـن األسـباب والـدوافع  مـا يِعـىل حـسب، بـهِّ

ٍوالقرائن واملالبسات التي حتيط بكل راو من هؤالء الرواة ٍّ. 

ُويشري إىل هذه املعاين قول  ٍ أحـد ِّ عـىل كـلَ وفقـك اهللا تعـاىل أن الواجـبْاعلـم«: )ه٢٦١ت (اإلمـام مـسلمُ

َ الناقلني هلـا مـن املتهمـنيِثقاتو، هاِ وسقيمِ الرواياتِ بني صحيحَ التمييزَفَرَع َأن ال يـروي منهـا إال مـا عـ، َّ َ  َفَرَ

ِصحة خمارجه ِوالستارة يف ناقليه، َ َ َ ِوأن يتقي منها ما كـان منهـا عـن أهـل، ِّ َ ِ الـتهم واملعانـدين مـن أهـلَّ  .)٢(» البـدعُّ

ِفاإلمام مسلم مل يطلق القول باتقاء الرواية عن مجيع املبتدعة
ُ  .ُّبأهل التهم واملعاندين منهمَّبل خص ذلك ، ُ

َعندما سـئل، )ه٣٤٤ت (ِ يعقوب األخرمبن اهللا حممد عبد  أيبِاحلافظُومثله قول  ِ  حممـد بـن ِالفـضل( عـن ُ

ِصدوق يف الرواية«: )الشعراين ُّإال أنه كان من الغـالني يف التـشيع، ٌ َفقـد حـدثت عنـه يف : قيـل لـه، »َّ )! الـصحيح(َّ

 . )٣( احلجاجبن  مسلميعني، » الشيعةِ من حديثٌمآلن أستاذي َألن كتاب«: فقال

ِ عـامر املوصـيلبـن اهللا عبـد بـن ُ حممـدُاحلـافظويؤكد هذا املعنى السابق قول  ئل عـن ُ عنـدما سـ)ه٢٤٢ت (َ

ٍ غراببن ِّعيل( ُإنه كان يتـشيع«: ٌأليس هو ضعيف؟ قال: فقيل له، »ًبصريا به، ٍ حديثَكان صاحب«: )ُ ُولـست ، َّ

                                         
 .٤/١٩٣: الضعفاء الكبري، للعقييل)   ١(

 .١/٨: مقدمة صحيح مسلم)   ٢(

 .١٣١:، صالكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي)   ٣(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٨٠  

َ الرواية عن رجل صاحب حديث يبرص احلديثٍأنا بتارك َُ ُ
ٍ ِ ٍ ِللتـشيع؛ ًبعد أن ال يكون كـذوبا، ِّ ُولـست ، ِأو للقـدر، ُّ

َبراو عن رجل ال يبرص احلديث ُ ُ ٍ ُ وال يعقلهٍ َّولو كان أفضل من فتح ـ يعني املوصيل، ِ َ ٍ َ«)١(. 

ٍفالراوي املبتدع سواء كان داعيـة أو غـري داعيـة، وعىل ذلك
َ ً ٌكـم واحـدلـيس لـه ح، ُ ٍبـل كـل راو لـه حكـم ، ٌ

ُوممـا يؤيـد ذلـك قبـول . وبعده عن املعانـدة واتبـاع اهلـوى، عىل حسب النظر إىل اجتهاده يف اتباع احلق، ٌّخاص به

 ِ مـن أئمـةٌأخـذ مجاعـة«: )ه٦٠٦ت (ابـن األثـري اجلـزريويف ذلـك يقـول ، ٍاملحدثني لروايات كثـري مـن املبتدعـة

ِمجاعة ممن ينسب إىل القدرية والشيعةو، جاخلوارٍعن مجاعة من  ِاحلديث ِ ٍ
ُ َ البدع واألهواءِأصحابو، ُ ِ«)٢(. 

ٌوذهب مجع من املحدثني إىل   ُ واتبـاعُاللَّ والـضُ العنـادُ علـيهمَهم هـم ممـن غلـبِعَدِ إىل بـِ الـدعاةَ أغلـبَّأنَ

ــوى ــل، اهل ــن أج ــولِوم ــوا الق ــك أطلق ــدمَ ذل ــولِ بع ــاتِ قب ــدعاةِ رواي ــن املبِ ال ــة م ــكو. تدع ــن ذل ــره ، م ــا ذك م

َمن رأى رأيا ومل يـدع إليـه احتمـل«: حيث قال، )ه١٩٨ت( ٍّ مهديبن الرمحن عبد ِ ُ ُ ًومـن رأى رأيـا ودعـا إليـه ، ً

َتركـت : وقيـل لـه، ُسمعت ابن املبارك«: )ه٢٢٨ت( املروزي ٍ محادبن ُ نعيم وقال احلافظ.)٣(»َّفقد استحق الرتك

ٍ عبيدبن َعمرو ٍوحتدث عن هـشام، ُ ُ ِّ ِّلدسـتوائي اُ ً عمـرا كـان َّإن: ؟ قـال!ادهَدِوهـم كـانوا يف عـ، ٍوفـالن، ٍوسـعيد، َّ ْ

َقلـت ألمحـد«: حيـث قـال، )ه٢٧٥ت( ُّجـستاينِّ أبـو داود السمثله ما ذكـرهو .)٤(»يدعو ُيكتـب عـن :  حنبـلبـن ُ ُ

 .)٥(»ًإذا مل يكن داعيا: ِّالقدري؟ قال

 ال جيـوز أن ِعَدِ إىل البـُالداعيـة«: فقـال، ىل هذا الرأيإىل إمجاع أئمة النقل ع) ه٣٥٤ت(ُبل ذهب ابن حبان 

ًحيتج به عند أئمتنا قاطبـة َّ هـو أن الـراوي :  ويبـدو أن املقـصود بقـول ابـن حبـان.)٦(»ً بيـنهم فيـه خالفـاُال أعلـم؛ ُ

ُوإن قبل الرواية عنه بعض املحدثني، الداعية َ ََ ًإال أهنم جممعون عىل عدم االحتجاج بروايته منفردا، ِ ويؤيد ذلـك ، ِ

ِمل ينقل إمجاع مجيع املحدثني عىل ترك رواية الداعية إىل بدعته، َأن اإلمام احلاكم َ ِبـل نقـل إمجـاع بعـضهم، ُ
َ : فقـال، َ

ُالداعي إىل البدعة ال يكتب عنه« ُ
ِإلمجاع مجاعة من أئمة املسلمني عىل تركه؛ َوال كرامة، ِ ٍ ِ«)٧( . 

                                         
 .١٣٠:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ١(

 .١/٧٥:  األثري اجلزريبن جامع األصول، ملجد الدين)   ٢(

 .١٢٦:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٣(

 .١٢٧:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٤(

 .١٩٨:د يف اجلرح والتعديل، صسؤاالت أيب داود لإلمام أمح)   ٥(

َادعى ابـن حبـان إمجـاع «): ١/٣٨٥: فتح الباري رشح صحيح البخاري(قال احلافظ ابن حجر يف . ٣/٦٤: معرفة املجروحني، البن حبان)   ٦( ُ

ٌأهل النقل عليه، لكن يف دعوى ذلك نظر ِ ِ«. 

 .١٦:معرفة علوم احلديث، للحاكم، ص)   ٧(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٨١  

ٌأو متـأول يف ،  احلـقِبـاعِّ يف اتٌن هو جمتهـدَهم مِعَِد إىل بِ الدعاةِء هؤالِبنيُأنه قد يكون من ، وهذا يعني  ِسـبيلِّ

، مهبها بـسبب مـذونُقَّفـسُ ال يُفمثـل هـؤالء، هـدُ اجلِلْ وبـذِعْسُ الوِه بعد استفراغَه أخطأ طريقلكنَّ،  إليهِالوصول

 .ون بمتابعة اهلوى ومعاندة احلقُمَوال يوص

ُيمكـن أن نف، ِومن هذا البـاب ِهـم سـبب روايـة بعـض املحـدثني عـن بعـض الـرواة املبتدعـة الـذين اهتمـوا ُ ُّ ِ ِ ِِ َ َ

ِحيث تعود أسـباب ذلـك إىل اخـتالف النقـاد يف توصـيف الـراوي؛ ًأو كانوا رؤوسا فيها، ِبالدعوة إىل مذاهبهم ِ
ُ ُ ،

ٌوأنه متبع هلواه معاند للحق ِأو صادق اللهجة جمتهد يف سبيل الوصول إىل احلق، ٌ ِ ٌ ِ ُ. 

الـرمحن  عبـدإن : ِ القطـانٍ سـعيدبـن ُقلـت ليحيـى«: )ه٣٣٤ت ( املـدينيبن ُّعيلما ذكره ، ن أمثلة ذلكوم

ًأنا أترك من أهل احلديث كل من كان رأسا يف البدعة:  قال] مهديَبن[ َّ ُُ َصنع بقتادة؟َكيف ي: قال! ِ ُكيـف يـصنع ! ُ

َبعمــر َ ٍّ ذر اهلمــذاين؟بــن ُ ٍكيــف يــصنع بــابن أيب رواد؟! َ
َّ ُذكــر قومــا أمــسكت عــن ذكــرهمو! ُ َك َرَ تــْإن: ثــم قــال، ً

ًتـرك كثـريا، َالرمحن هذا الرضب عبد ٌ فهـذا االخـتالف نـاتج.)١(»َ  ِ نظـرهتم إىل هـؤالءِن اخـتالفعـ، واهللا أعلـم، ُ

َ ورآه معانـدا تـرك الروايـةِ إىل املبتدعَفمن نظر؛ الرواة ٍ إليـه ورآه جمتهـدا متـأوال غـري معانـدَومـن نظـر،  عنـهً ً ِّ  َلِبـَ قً

 . عنهَالرواية

وقـال فيـه ، كـان مـن رؤوس اخلـوارج، ُالـشاعر املـشهور، َّ حطـان الـسدويسبـن عمـران، ًومن ذلك أيـضا

ِمرتوك لسوء اعتقاده وخبث رأيه«: )ه٣٨٥ت(اإلمام الدارقطني  ُِ ومع ذلك أخرج اإلمام البخـاري حديثـه . )٢(»ٌ

: )ه٢٧٥ت(حتـى قـال أبـو داود السجـستاين ،  احلـديثُوالسبب يف ذلك هو شهرته بالصدق يف، )٣(يف الصحيح

ِليس يف أهل األهواء أصح حديثا من اخلوارج« ً َثم ذكر عمران، ُّ ِ
َ َ حطانبن َ َّ َوأبا حسان األعرج، ِ َ«)٤(. 

ٍوعلق احلافظ ابن حجر  ُ ُ  عـىل ُّ لـه البخـاريَإنـام أخـرج«: بـالقول حلديثـه ِّ البخـاريِ عىل إخـراج)ه٨٥٢ت(َّ

ً متديناِ اللهجةَإذا كان صادق؛ ِ املبتدعِ أحاديثِيجقاعدته يف ختر ِّ«)٥(. 

َهذا ما يمكن استخالصه من منهج املحدثني قبـل التـصنيف ِ ُ ُ أن فحـاولوا ، وأمـا املحـدثون بعـد التـصنيف، ُ

  موقـف املحـدثني يف ذلـكَصَّ من خلـَ أفضلَّولعل، وا عن منهج نقاد احلديث يف تعاملهم مع الرواة املبتدعةِّيعرب

                                         
 .١٢٨:واية، للخطيب البغدادي، صالكفاية يف علم الر)   ١(

 .٢٥٩:، ص)مطبوع مع اإللزامات له(التتبع، لإلمام الدارقطني )   ٢(

 ).٥٩٥٢: (، رقم)نقض الصور: باب(، ويف )٥٨٣٥: (، رقم...)لبس احلرير وافرتاشه للرجال: باب(صحيح البخاري يف اللباس، : ينظر)   ٣(

 .١٣٠:دادي، صالكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغ)   ٤(

 .١٠/٢٩٠: فتح الباري رشح صحيح البخاري، البن حجر)   ٥(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٨٢  

َّ ممن يكفَ فاملوصوف هبا إما أن يكونُوأما  البدعة«: حيث قال،  رمحه اهللا حجرُ ابنُاحلافظ ُر هبا أو يفسقُ َّ ُفـاملكفر ، ُُ َّ

ِ متفقا عليه من قواعدُ أن يكون ذلك التكفريَّدُهبا ال ب هم ِ مـن دعـوى بعـضِ الـروافضِكـام يف غـالة،  مجيـع األئمـةً

ِ اإلهلية يف عيل أو غريَحلول
 مـن ِوليس يف الـصحيح.  ذلكَ القيامة أو غريِ يومَه إىل الدنيا قبلِ برجوعَأو اإليامن، هٍّ

َ هؤالء يشء البتةِحديث  هـؤالء مـن ِوغـري، َّون ذلـك الغلـوُ الذين ال يغلِ والروافضِ اخلوارجِعَِد هبا كبُقَّواملفس، َّ

ً خالفا ظاهراِ السنةِ املخالفني ألصولِالطوائف ٍإىل تأويل ظاهرٌلكنه مستند ، ً  الـسنة يف ُ أهـلَفقـد اختلـف؛ ٍ سـائغٍ

ِ مــن هــذا ســبيله إذا كــان معروفــا بــالتحرزِ حــديثِقبـول ُّ ً ، ِ املــروءةِ مــن خــوارمِ بالــسالمةًمــشهورا، ِ مــن الكــذبُ

ِوصوفا بالديانةَم ًيقبل مطلقا: فقيل، ِ والعبادةً ُ ُ ًيرد مطلقا: وقيل، ُ ُّ َعيـة أو غـريالتفصيل بني أن يكـون دا: ُوالثالث، ُ ً 

ُفيقبل؛ ٍداعية ِ الداعية ويرد حديث الداعيةُ غريُ ُِ ُّ ُوهذا املذهب هـو األعـدل. ُ ِوصـارت إليـه طوائـف مـن األئمـة، ُ ُ ،

 . )١(»ٌلكن يف دعوى ذلك نظر،  عليهِ النقلِ أهلَ حبان إمجاعُوادعى ابن

ُّوأخريا ال بد من التنب ،  وبني تصحيح روايـاهتمِوالكتابة عنهم، عة إىل الفرق بني بني قبول الرواية عن املبتدهً

وأمـا التـصحيح واإلعـالل فلـه ، هم وعـدالتهمِ بعد البحث عـن صـدقِ الرواةِإذ القبول هو تلقي رواياهتم كسائر

  .والبدعة  عند السنةُ ال تتوقفُ وضوابطٌ ورشوطٌقيود

 : رضورة التأكد من وصف الراوي بمذهب معني: املسألة الثالثة

ِسألة ينبغي التأكيد عىل أنه ليس كل راو اهتم باالبتداعويف هذه امل ُ ًمبتدعا  كان ٍ  هـذا َبل ال بـد أن يثبـت، ً حقاِ

ِألن كثريا من الرواة؛ هِّ يف حقُاالبتداع ٍناجتا عن تنـافسهم ُمابل كان اهت، ُ الذين نسبوا إىل البدعة مل يكونوا كذلكً ُ ً ،

ٍّأو اختالف فقهي
ٍأو بسبب اجتهاد خاطئ، أو عقدي، ٍّأو سيايس، ٍ ٍأو شائعات مغرضة، ٍ ٍ. 

ِ واحد من كبارِ غريَريِولو تتبعنا س ٍهم إىل بدع شنيعةَسبَوجدنا من نل، ِ األئمةٍ أو ،  يف الـسياسة أو يف االعتقـادٍ

ٍحجـة وبرهـان هذه التهم دون ِقبلنا بل لو،  يف حقهمٍ ثابتةُوهي غري، نحو ذلك  ِ هـؤالءِ عـن أكثـرَ لرتكنـا الروايـةٍ

 .)٢( كام قال اإلمام الذهبيُوخرج الدجال، ُواستولت الزنادقة، ُوماتت اآلثار، األئمة

  مـنٍ بكـل قـولِوحـذروا مـن األخـذ، ِاملـسألة احلـديث إىل هـذه ِ من املحدثني ونقادٌه كثريَّومن أجل ذلك نب

ــت ــقٍدون تثب ــن ، ُّ وحتق ــةأو م ــانٍدون حج ــام . وبره ــول اإلم ــى يق ــذا املعن ُ ويف ه ــاُ ــارياإلم ) ه٢٥٦ت (م البخ

ِمل ينج كثري من الناس من كالم«: اهللا رمحه ٌ ِّ الناس فيهم نحو ما يـذكر عـن إبـراهيم مـن كالمـه يف الـشعبيِ بعضُ ُ
ِ َ ُ َ ِ ،

                                         
 .١/٣٨٥: فتح الباري رشح صحيح البخاري، البن حجر)   ١(

 .٣/١٤٠: ميزان االعتدال، للذهبي: ينظر)   ٢(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٨٣  

ِوكالم الشعبي يف عكرمة ِ
ِوتأويـل بعـضهم يف العـرض والـنَّفس، همَوفيمن كان قبل، ِّ ْ

ِ ِ  العلـم يف ُ أهـلْومل يلتفـت، ُ

ٍ وحجةٍهذا النحو إال ببيان
َّ َّومل يسقط عدالتهم إال بربهان وحجة، ُ ُ ُ

ٍ َ ِ«)١(. 

 عليـه َثبـت، ِالرديئة ِاملذاهب من ٌمذهب عليه عيُّاد من ُّلُك كان لو«: )ه٣١٠ت( ُّ الطربيٍويقول ابن جرير

 هَبَنـس وقـد إال مـنهم ما ألنه؛ األمصار حمدثي ِأكثر ُترك َمِزَلَل، بذلك هُشهادت ْوبطلت هُعدالت ْوسقطت به يعُّاد ما

 .)٢(»عنه به يرغب ما إىل ٌقوم

ٍومن األمثلة التي تشري إىل أمهية التحقق من وصف الراوي بمذهب معني ما رواه احلافظ أبو بكـر اخلـالل َّ ٍ ِ ُّ ُ ُ ،

 وكـان، ًرافـضيا ُّاألزدي ٍصـالح بـن ِالـرمحن عبـد كـان«: قـال أنـه، )ه٢٨٧ت (املطوعي يوسف بن يعقوب عن

 سـبحان: فقـال، !رافـيض  صـالحبـن الـرمحن عبـد، اهللا عبـد أبـا يا: له فقيل، ُويدنيه ِّفيقربه حنبل بن َأمحد يغشى

 .)٣(»ثقة هو ؟!همَّبُِحت ال: له نقول ^ ِّالنبي ِبيت أهل من ًقوما َّأحب ٌرجل! اهللا

: ولــذلك مل يقبــل قــول النــاس فيــه، ومل يــشهد منــه إال اخلــري والــصدق، فاإلمــام أمحــد عــايش هــذا الــراوي

َبل أطلق اإلمام أمحد القول بتوثيقه، ِبحجة حمبته آلل البيت؛ )رافيض( ُ  .»هو ثقة«: وقال، َ

ما ا : اوي اا  :  

 أو ِ اخلالفـةِ يف مـسائلُّ أنـه احلـقِ طائفة مـن النـاسْ الذي اعتقدتُ واملنهجُ االجتاهِّ السيايسِويقصد باملذهب

، ِ حـول اخلالفـةُهـا تـدورُّ كلُ السياسيةُاملذاهب«: )ه١٣٩٤ت ( أبو زهرةُ يقول الشيخكويف ذل،  الكربىِاإلمامة

 .)٤(» الكربىُوهي اإلمامة

ٍوإن كانت يف مظهرها تعبـريا عـن خـالف، َ املختلفةِ أو هذه االجتاهاتَ السياسيةَ هذه املذاهبَّلكن  ٍّ سـيايسً

ِيهــا هـو دافــع دينــي املنـشأ واألســاس إلَإال أن الـدافع،  هبــاُقَّ ومـا يتعلــِ اخلالفــةَحـول ُّ  يف ذلــك هــو أن ُوالـسبب، ٌ

ُ الكـربى عـامال مِة أو اإلمامـِ مـن اخلالفـةُ جتعـلَ اإلسالميةَالرشيعة ِهـام مـن عوامـلً  عـن ِ والـذودِ اإلسـالمِ محايـةً

 . الكائدين وعبث العابثنيِه من كيدِه ومحايتِحياض

 ُمحـل هـي: ُاخلالفـة«:  اخلالفـة حيـث قـالِ يف تعريـف)ه٨٠٨ت ( خلـدونُد هذا املعنى مـا ذكـره ابـنِّويؤك

ِالكافة ِالراجعة ِةَّنيويُّوالد ةَّاألخروي مصاحلهم يف، ّالرشعي النّظر مقتىض عىل ّ
 هـاُّكل ُترجـع نياُّالـد ُأحوال إذ، إليها ّ

                                         
 .٣٩:القراءة خلف اإلمام، لإلمام البخاري، ص)   ١(

 .١/٤٢٨: فتح الباري رشح صحيح البخاري، البن حجر)   ٢(

 .١١/٥٤٣: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)   ٣(

 .١٩:تاريخ املذاهب اإلسالمية يف السياسة والعقائد وتاريخ املذاهب الفقهية، للشيخ حممد أيب زهرة، ص)    ٤(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٨٤  

ِالشارع عند  ِوسياسـة ّالـدين ِحراسـة يف عَّالـرش ِصـاحب عن ٌخالفة ِاحلقيقة يف فهي ِاآلخرة ِبمصالح اعتبارها إىل ّ

 .)١(»ّالدنيا

ِ التـي نـشأت دفاعـا عـن الـدينَ اإلسـالميةَإال أن هذه املـذاهب مـع ،  يف أتباعهـاَدخـل، ِ ومـصلحة الـرشيعةً

 إىل ِ والتأويـلِ االجتهـادِهـا ينحرفـون عـن جـادةَممـا جعـل أتباع، ِ البرشيةِ واألهواءِ الدنيويةِ املطامعُبعض، الزمن

 . البغيضِواالنحراف، ِلِّ إىل اهلوى املضلِ بأصحابهِ اجلانحِ والعنادِاملقيتة ِ العصبياتِمنزلق

ِها املحدثون تعبريا عن املذهبَلَ التي استعمأللفاظ اِّوفيام يأيت بيان ألهم  ُه بعـضُ الذي كـان يعتنقـِّ السيايسً

ً قبوال أو رداِ من هؤالء الرواةمع بيان موقف املحدثني،  احلديثِرواة ّ ، ُن تـصنيف هـذه األلفـاظ يف فئتـني ويمك.ً

 : وبيان هذه األلفاظ فيام يأيت، )مذهب الشيعة(و، )مذهب اخلوارج(مها 

وا ارج: اا ِ  ُ ظ اا :  

 ه بينَـِ الـدائرِ يف القتـالَه التحكـيمِبعـد قبولـ، ٍّ الذين خرجوا عىل عيل ريض اهللا عنهُهم أولئك النفر: اخلوارج

 يف ِ الرجـالُ إىل أنـه ال جيـوز حتكـيمُ هـؤالء اخلـوارجَحيـث ذهـب، )#٣٧( أخرى مـن املـسلمني سـنة ٍوبني طائفة

، )ه٨٥٢ت (حجـر ابـن احلـافظ قال . لهْ التي متتِ البيعةِبسبب،  ريض اهللا عنهٍّ لعيلٌّ رشعيٌّ التي هي حقِاخلالفة

 وذريتـه عـثامن ومـن منـه وتـربؤوا، َالتحكـيم عـيل عـىل أنكـروا الـذين ُواخلـوارج«: يف أثناء حديثه عـن اخلـوارج

 .)٢(»منهم ُالغالة فهم همَتكفري أطلقوا فإن، وقاتلوهم

 عـن أولئـك الـذين ِدوا يف الروايـةَّ مل يـرتدِ احلـديثَ أن نقـادُ عـنهم فـنلحظِ املحدثني من الروايـةُوأما موقف

ُ ويؤيـد ذلـك قـول أيب داود السجـستاين . أحـاديثهمَّرد ُومل يرتكبوا من املعايص ما يوجب، ِ اخلوارجِآمنوا بأفكار ُ

ــح األهــواء أهــل يف لــيس«: )ه٢٧٥ت( ــم، اخلــوارج مــن ًحــديثا أص ــا، حطــان بــن عمــران ذكــر ث  حــسان وأب

 .)٣(»األعرج

َّ حطان السدويس بن ِالتابعي عمرانف َّ  ٍالـذين رووا احلـديث عـن عـدد، ِ اخلـوارجِ كبـارَ أحدكان، )#٨٤ت(ِ

 . )٤( ريض اهللا عنهمِّوأيب موسى األشعري، مرُ عبن اهللا ِوعبد، ٍ عباسبن اهللا ِوعبد، َائشة كعِمن الصحابة

                                         
 .١/٢٣٩: مقدمة ابن خلدون)    ١(

 .١/٤٥٩: فتح الباري رشح صحيح البخاري، البن حجر)   ٢(

 .١٣٠:لرواية، للخطيب البغدادي، صالكفاية يف علم ا)   ٣(

 .٢٢/٣٢٢: هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، للمزي: ينظر)   ٤(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٨٥  

ويف ذلك يقـول ؛  عنهِالروايةِاألخذ وبل و،  عىل يديهِذُهم من صحبته والتتلمَومل يتحاش التابعون ومن بعد

ُ حطان ال يتهم يف احلـدبن كان عمران«: )#١١٧ت( دعامة السدويس بن قتادة َّ وقـال عنـه اإلمـام الثقـة . )١(»يثُ

ِصحبت«: )#١١٦ت( دثار السدويس بن ُحمارب
َفام َّحطان بن َعمران َ ْرأيت َ َ : ًوقـال عنـه أيـضا. )٢(»هَمثلـ ًأحـدا َ

 .)٣(»اهلوى عن هَصاحب منا ٌواحد سأل فام حطان بن مرانِعُزاملت «

، ُحات تـشري إىل ألقـاب اخلـوارجمـصطل: ِّواملصطلحات التي تعرب عن مذهب اخلوارج تنقـسم إىل قـسمني

ُومصطلحات تشري إىل فرق اخلوارج
ٍ. 

ِّواملحكمة، اخلوارج: فهي، ُأما ألقاب اخلوارج َ وقد علق عىل هذه األلقـاب .واملارقة، ُّوالرشاة، واحلرورية، ُ َّ

ِنكـرون أن يكونـوا ُفإهنم ي، ِإال املارقة، هاِّ كلِون هبذه األلقابَهم يرض«: فقال، )ه٣٢٤ت (أبو احلسن األشعري

ِمارقة من الدين َّ كـام يمـرق الـسهم مـن الرميـةً َّ ُ َّ ِّخـروجهم عـىل عـيل؛ ُّموا خـوارجُ الـذي لـه سـُوالـسبب، ُ  أيب بـن ُ

ِّالذي له سموا حمكمةو، ٍطالب ُ ُّ َإنكارهم احلكمني؛ ُ َ َوالذي له سـموا ح، ُال حكم إال هللا: ُوقوهلم، َُ ُّ ُنـزوهلم ؛ ًةّروريـُ

ِل أمرهمَّ يف أوَبحروراء ًوالذي له سموا رشاة، ِ ُ ُّ ِينا أنفسنا يف طاعةَرش: ُقوهلم؛ ُ
َ   .)٤(»ِبعناها باجلنة: أي؛  اهللاُ

أهـم و،  واجلامعـةِ أهـل الـسنةِها عن مـذهبِعدُتتفاوت يف مغاالهتا وب، ً عىل عرشين فرقةُهم فتزيدُقَِروأما ف

 َوقتـال، ِ عـىل النـاسَرى اخلـروجيـومجيـع هـذه الفـرق  .)٥(ةَّيـجدوالنَّ، ةَّواإلباضـي، ريةْفُّوالـص، ةَقـِاألزار: همِرقِف

صطلح ُطلـق علـيهم مـُلـذلك أو،  املخـالفنيِ قتـالِ وجـوبَ عـدمفإهنـا كانـت تـرى؛ فريةُّإال فرقة الـص، خمالفيهم

َالقعدية( ِ بأنفسهمُوال يبارشون القتال،  عىل املسلمنيَنون لغريهم اخلروجِّسُألهنم كانوا حي؛ )َ أمثلـة هـذا  ومن .)٦(ُ

كـان رأس «: ) حطـانبـن مـرانِع (ِ حديثـه عـن أخبـارِيف أثنـاء) ٢٨٥ت( املـربد ِ ابـنِ العربيةِإمامِاالستعامل قول 

  لفرقتـهِواقتـرص عـىل التـزيني، ِ إىل القتالِ عن اخلروجَلكنه قعد، ِأي إنه من فرقة الصفرية. )٧(»ريةْفُّ من الصِدَعَالق

 .  إليهاِوالدعوة

                                         
 .٤٣/٤٨٨: تاريخ دمشق، البن عساكر)   ١(

 .٣/٢٧٧): اهللا رواية ابنه عبد(بن حنبل  العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٢(

 .٤٣/٤٨٧: تاريخ دمشق، البن عساكر)   ٣(

 .١٢٧:إلسالميني واختالف املصلني، أليب احلسن األشعري، صمقاالت ا)   ٤(

 .١٠١:مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني، أليب احلسن األشعري، ص: ينظر)   ٥(

: ، واإلصــابة يف متييــز الـصحابة، البــن حجــر٤/٩٩: ، وهتــذيب األسـامء واللغــات، للنـووي١/١٣٧: امللــل والنحـل، للــشهرستاين: ينظـر)   ٦(

٥/١٨١. 

 .٣/١٢٤: الكامل يف اللغة واألدب، البن املربد)   ٧(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٨٦  

ٍصطلح القعد مع غري الصفرية إال نادرا لسبب يقتيض ذلـكُومل يستعمل م ً  بـن ِ قاسـمٍ أيب حممـدُومنـه قـول، ُ

ُّحدثني الـرشقي: قال، حدثني أيب«: ِّ عباد األزديبن ِحممد َكـان سـمرة: قـال، ِّ القطـاميبـن َّ ِ اجلعـد مـن قعـد بـن ُ ِ
َ َ

ُغري أنه مل يكن يعرف بذلك، األزارقة َ ُ ، هِ أصـحابِه ملـذهبِبـسبب خمالفتـهـذا املـصطلح  أطلق عليه فيبدو أنه. )١(»ُ

َلئال يعر؛ كان يتخفى عنهمحيث    .واهللا أعلم، ٌه منهم مكروهَ بذلك وينالَفُ

ألقـاب  األلفاظ التي اسـتعملها املحـدثون قبـل التـصنيف للتعبـري عـن عن ِ يف الفقرتني اآلتيتنيُقد حتدثتو

ِاأللفاظ التي استعملت للتعبري عن فرقو، اخلوارج ِ
  : همَ

وة اارج: اب اأ  ُ ظ اا :  

، )خـــارجي(:  هــيألفــاظ ثالثــة ِّاســتعمل املحــدثون يف وصــف الــرواة املبتدعــة يف مـــذهبهم الــسيايس

َيذهب مذهب الرشاة(و، )حروري(و ُ(. 

 )يرى رأي اخلوارج(أو ، )كان من اخلوارج(أو ، )خارجي (استعامهلم لفظ: ًأوال

 ِدون حتديـدمـن ،  اخلـوارجِ إىل مـذهبُللداللة عىل أن الراوي كان ينتـسب املحدثون هذه األلفاظ استعمل

 :  أمثلة استعامهلم هلذا املصطلحومن.  اخلوارجِقَِر التي ينتمي إليها من فِالفرقة

َكتبت حـديث إسـامعيل«: )ه١٨٨ت(احلميد الرازي  عبد بن ُقال القايض جرير ٍ سـميعبـن ُ نـه إ: فقيـل يل، ُ

ُيرى رأي اخلوارج فرتكته ِ«)٢(. 

َ حطـان يــرى رأيبـن عمـران«: )ه٢٤١ت( حنبــل بـن قـال اإلمـام أمحـدو  بــن روى عنـه حممـد،  اخلـوارجَّ

 . )٤(» مرسح كان من اخلوارجبن صالح«: ً وقال أيضا.)٣(»سريين

ُعــامرة( يف ترمجــة )ه٣٨٥ت( ُّ الــدارقطني أبــو احلــسنقــالو ٍ جــوينبــن ُ َ ٌمتلــون ، ِّبــديأبــو هــارون الع«: )ُ ِّ

ُّشيعي يصلح أن يعترب له بام يرويه عنه الثوري، ٌّخارجي َُ ُ  .)٥(»َّ واحلامدانٌّ

 

 

                                         
 .٦٤٢: زكريا النهرواين، صبن اجلليس الصالح الكايف واألنيس الناصح الشايف، أليب الفرج املعاىف)   ١(

 .١/٧٨: الضعفاء الكبري، للعقييل)   ٢(

 .١/٥٤٦): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٣(

 .١/٣٦٧): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٤(

 .٢٥٩:، وسؤاالت السلمي للدارقطني، ص٢/١٦٤: الضعفاء واملرتوكون، للدارقطني)   ٥(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٨٧  

 : )حروري (استعامهلم لفظ: ًثانيا

 ٍ يف قريـة ريض اهللا عنـهٍ أيب طالـببـن ِّهم عـىل عـيلِالعتصامهم بعد خروج؛ )ًحرورية (ُي اخلوارجِّمُوقد س

كهم يف َعىل الراوي الـذي شـار) حروري (لفظوقد أطلق املحدثون  .)١()روراءَح(ى َّسمُ كانت تِرى الكوفةُمن ق

 . حروراءِ قرية يفِ واالعتصامِاخلروج

، ٌّال جيالـسني حـروري«: )ه٧٤ت (ُّالـرمحن الـسلمي عبـدقـول أيب ، اللفـظ املحدثني هلـذا ِومن استعامالت

ــة ٍوال صــاحب بدع
ــا األحــوص، ٌّوال قــاص، ُ ــون أب ــك .)٣(»)٢(ِإال أن يك ــا ذكــره ومــن ذل ــو جعفــرم ــيل أب  ُّ العج

 بــه مــن ُ ممــا يرميــه النــاسٌوهــو بــريء، ٌثقــة«: حيــث قــال فيــه) كرمــة مــوىل ابــن عبــاسِع( يف ترمجــة )ه٣٢٢ت(

 . )٤(»ِةَّاحلروري

 : )ُّيذهب مذهب الرشاة(و، )ُّيميل إىل مذهب الرشاة(: استعامهلم عبارة: ًثالثا

ُالــرشاة يف اللغــة مجــع شــاري
ِ ُ ِّلفعــل الثالثــي مــن ا، ُّ َإذا لــج وتــشدد؛ )رشى يــرشي(ِ ُومنــه ســميت الــرشاة ، ََّّ ُ

ُالــرشاة اخلــوارج«: قــال أبــو منــصور األزهــري، )٥(ُّلتــشددهم يف الــدين ًســموا رشاة؛ ُ ُ ُّ ألهنــم أرادوا أهنــم بــاعوا ؛ ُ

ٍوالواحد شار، َأنفسهم هللا ًورشى نفسه رشى، ُ
ِ

 .)٦(»إذا باعها؛ َ

 حطـان بـن عمـران(ترمجـة يف ) ه٣٥٤ت(ٍمـا جـاء عـن ابـن حبـان ، هلذه العبارةِومن استعامالت املحدثني 

ِكـان يميـل إىل مـذهب، ٍوابـن عبـاس،  عمـرِوابن، َيروي عن عائشة«: )السدويس  بـن ُروى عنـه حممـد. ُّ الـرشاةُ

 .)٧(» رسجبن ُوصالح،  أيب كثريبن وحييى، سريين

 ُوأهـل، ٌروى عنـه مالـك. ٍ ونـافعَيـروي عـن عكرمـة«: ) احلـصنيبـن داود( يف ترمجة ً ابن حبان أيضاوقال

ِ حديثـه عـىل اإلطـالقَ مـن تـركُّوكل، اةُّ الرشَ مذهبُوكان يذهب،  سنة مخس وثالثني ومئةِمات باملدينة. املدينة َ 

                                         
 .١/١١٥: امللل والنحل، للشهرستاين)  ١(

كيـف كـان أبـو ]: الـسبيعي[ُقلـت أليب إسـحاق :  بكنيته، قال شـعبة نضلة األشجعي، أبو األحوص الكويف، مشهوربن  مالكبن هو عوف)  ٢(

تـاريخ بغـداد، : ينظر.  مسعودبن اهللا ؛ يعني عبد»اهللا اهللا، قال عبد قال عبد: كان يسكبها علينا يف املسجد، يقول: األحوص حيدثكم؟ قال

 .٣/٢٤٤): اهللا بدرواية ابنه ع(، والعلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد ١٤/٢٣١: للخطيب البغدادي

 .٥/٧١: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)  ٣(

 .٣٣٩:معرفة الثقات، للعجيل، ص)  ٤(

 .٢٣٧:، واألزمنة واألمكنة، أليب عيل املرزوقي، ص٨٢:الصداقة والصديق، أليب حيان التوحيدي، ص: ينظر)  ٥(

 .١١/٢٧٦: هتذيب اللغة، لألزهري)  ٦(

 .٥/٢٢٢: انتاريخ الثقات، البن حب)  ٧(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٨٨  

َوهم
ِألنه مل يكن بداعية إىل مذهب؛ ِ ِ حديثـه وجـب تـرك حـديثُ تـركَ فـإن وجـب...هٍ  ُألنـه كـان يـذهب؛ كرمـةِ عُِ

َمذهب َ الرشاة مثلهَ ُّ«)١(. 

ِ الـرشاةَ مـذهبُكـان يـذهب«: ) اخلـشخاشبـن  مالـكبن ُ حصنيبن عيل(ً أيضا يف ترمجة ُ ابن حبانوقال ُّ ،

 .)٢(»روى عنه البرصيون. ٍ زيدبن ِيروي عن جابر

مة اظ: ااِ   ا َقرجا ا :  

، )ِكـان مـن األزارقـة(: هـيو اخلـوارج ِقَرِعـىل فـداللـة  قبل التصنيف ثالثـة عبـارات للاستعمل املحدثون

ّأو كـان رأسـا يف اإلباضـي، ِةّ اإلباضيِكان عىل مذهب(و، )ًرياْفُكان ص(  مـن العبـارات عـن هـذه ُتحتـدثقـد و، )ِةً

 : ستعامل املحدثني قبل التصنيف هلا أمثلة الِمع ذكر،  كل منهاٍ مفهومِخالل بيان

 : )ان من األزارقةك(: استعامهلم عبارة: ًأوال

 ُهـم أتبـاع«:  هبـمِيف التعريـف) ه٤٧١ت( قال أبو املظفر اإلسـفراييني .ِ اخلوارجِ من فرقٌ هم فرقةُاألزارقة

ُ قـوم أكثـرِومل يكـن للخـوارج، )ه٦٥ت (ُّ األزرق احلنفـيبـن ُأبو راشد نافع: ٍرجل منهم يقال هو ، ً مـنهم عـدداٌ

ًوأشد منهم شوكة َّ«)٣(. 

 بـن ُرشيـك«: )ه٢٥٦ت ( البخـاريِاإلمـامُقول ) كان من األزارقة(ِعامل املحدثني ملصطلح ِومن أمثلة است

كـان يـروي عـن «: يف الـراوي نفـسه) ه٣٥٤ت ( حبانِابنُ ومثله قول .)٤(»ِوكان من األزارقة، ُّ السدويسَخليفة

 .)٥(»روى عنه قتادة، ِوكان من األزارقة،  عمروبن اهللا عبد

 : )ريةْفُّيرى رأي الص(أو ، )ًرياْفُكان ص(: رةاستعامهلم عبا: ًاانيث

َّالــصفرية ــاد (ِمــن أتبــاع،  اخلــوارج فــرق مــنٌ هــي فرقــة)٦(ُّْ ــرم احلــافظقــال)  األصــفربــن زي ــو بكــر األث   أب

قـد  و.)٧(»اخلـوارج الصفرية: فقال، الصفرية فيه َرَكَذ بحديث]  حنبلبن أمحد[ اهللا عبد أبو ثناَّحد«: )ه٢٧٣ت(

إذا كـانوا ؛ ِ عـن القتـالَدةَعـَالق تكـن تـرى تكفـري  ملمـن حيـث إهنـا ِ اخلـوارجِ فرقَّ كلُختالفَالفرقة َتقدم أن هذه 

                                         
 .٦/٢٨٤: تاريخ الثقات، البن حبان)  ١(

 .٧/٢٠٩: تاريخ الثقات، البن حبان)  ٢(

 .٤٩:التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني، أليب املظفر اإلسفراييني، ص)   ٣(

 .٤/٢٣٨: التاريخ الكبري، للبخاري)   ٤(

 .٤/٣٦١: تاريخ الثقات، البن حبان)   ٥(

ْالصفرية: ُذهب بعض أهل اللغة إىل أن الصواب هو كرس الصاد، فيقال)   ٦(  .٢/٧١٥: الصحاح، للجوهري: ينظر. ِّ

 .٤٠: حنبل، صبن سؤاالت األثرم ألمحد)   ٧(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٨٩  

َالقعدية: ريةْفُ الصِ أتباعِقال لبعضُولذلك ي. )١( واالعتقادِموافقني يف الدين َ  لغـريهم َنون القتـالِّ يزي كانواألهنم؛ َ

 .دون عنهُويقع

  : ِذا اللقب من ألقاب اخلوارجِومن أمثلة إشارة املحدثني إىل ه

َ أنــس عكرمــةبــن ُ مالــكْإنــام مل يــذكر«: )ه٢٣٣ت ( معــنيبــن  حييــىقــال َ ِ ْ  رأي ُ كــان ينتحــلَألن عكرمــة؛ ِ

 .)٢(»ِريةْفُّالص

 إنـام(: فقـال، )سـميع بـن إسـامعيل( عن ئلُس ٍسعيد بن حييى إن: ٍمعني بن ليحيى: ُقلت«: وقال ابن اجلنيد

ْصفري ألنه زائدة تركه  .)٣(»ثقة سميع بن ُإسامعيل: معني بن حييى يل فقال، )به َبأس فال ُاحلديث وأما، ُ

 أن زائـدة ] مهديُبن[الرمحن  عبد َزعم:  القطانٍ سعيدبن ُقلت ليحيى«: )ه٢٣٤ت ( املدينيبن ُّوقال عيل

َكان ال حيدثهم عن إسامعيل ِّ ٍ سميعبن ُ َ ْه زائدة ألنه كان صـفرَإنام ترك: قال حييى، ُ ُ ًياُ فلـم يكـن بـه ، ُفأمـا احلـديث، ّ

 .)٤(»ٌبأس

ِّ زنيم الليثيبن ِ أنسبن ليث( يف ترمجة )ه٢٥٦ت ( البخاريُقال اإلمام ٍ َ ْكان يرى رأي الصف«: )ُ َسـمع ، َّريةُّ
ِ

 .)٥(» كريزبن ُروى عنه الوليد، ه يف الرؤياَ ابن سريين قول]من[

  :)ًكان رأسا يف اإلباضية(: استعامهلم عبارة: ًاثالث

وهـم ، )ه٨٦ت( ِّ اإلبـايضِّ التيميٍ أباضبن اهللا عبد ُوهم أتباع، ِ اخلوارجِ من فرقٌ كبريةٌ هم فرقةُاإلباضية

 .)٦( واجلامعةِالسنة ِ أهلِمذهب إىل ِ اخلوارجِ فرقُأقرب

ِومن أمثلة إشارة املحـدثني قبـل التـصنيف إىل هـذه الفرقـة مـن فـرق اخلـوارج   عيينـةبـن ُسـفيانمـا ذكـره ، ِ

َّسمعت حاجب األزدي«: حيث قال، )ه١٩٨ت( َ َّوكان رأسا يف اإلباضية، ُ ً«)٧(. 

                                         
 .١/١٣٧: امللل والنحل، للشهرستاين)   ١(

 .٢/١٩٤: التاريخ الكبري، البن أيب خيثمة)   ٢(

 .٣٤٥: معني، صبن سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى)   ٣(

 .١/٧٨: الضعفاء الكبري، للعقييل)   ٤(

 .٧/٢٤٧: التاريخ الكبري، للبخاري)   ٥(

، والتبـصري يف الـدين ومتييـز الفرقـة الناجيـة عـن الفـرق اهلـالكني، أليب املظفـر ٨٢:الفرق بني الفـرق، أليب منـصور اإلسـفراييني، ص: ينظر)   ٦(

 .١/١٣٤: للشهرستاين، وامللل والنحل، ٥٨:اإلسفراييني، ص

 .١/٢٩٨: الضعفاء الكبري، للعقييل)   ٧(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٩٠  

ٍمفـت ، ٌفقيـه«: ) حرملةبن ِبيدُ عبن َّ السمحبن األعىل عبد( يف ترمجة )ه٣٤٧ت( ُّ يونس املرصيُقال ابنو

 .)١(» اإلباضيةِثم عىل مذهب، ِ اخلوارجِعىل رأي

 : لشيعة التي تعرب عن مذهب ااأللفاظ: الفئة الثانية

ُالصحايب اجلليل َِلتُملا ق   فيهـا املـسلمونانقـسم، ٌ وحروبٌنَِت فِ عىل إثر ذلكوحصلت،  ريض اهللا عنهُ عثامنُّ

 : شعبتنيإىل 

 َوأطلـق، ه عـىل عـثامن ريض اهللا عنـهَ يرون تفـضيل كانواوهم الذين،  ريض اهللا عنهٍّ عيلُشيعة:  األوىلُالشعبة

 َممـن رفـض، كام أطلقوا عـىل الغـالة مـنهم)  خشبي(و، )علوي(و) شيعي(: لح منهم مصطِاملحدثون عىل الرواة

َواطلقـوا عـىل مـن جتـاوز ذ، )رافيض(:  مصطلح الشيخنيَخالفة :  مـصطلح اإلسـالمِ مـن ربقـةِلـك إىل اخلـروجَ

 ).ةّابيَّخط(و، )سبئية(

 َوأطلـق، ىل عـيل ريض اهللا عنـهه عـَ يرون تفـضيل كانواوهم الذين،  ريض اهللا عنه عثامنُشيعة:  الثانيةُالشعبة

 َويناصـبه العـداء، ً عليـاُوأطلقوا عىل الغالة منهم ممن كـان يـبغض، )عثامين( منهم مصطلح ِاملحدثون عىل الرواة

 ). ناصبي(

ُمـا ذكـره اإلمـام سـليامن، ِومما يشري إىل هذه املعاين وبداية نـشأهتا حيـث ، )ه١٤٧ت( مهـران األعمـش بـن ُ

 ْنَمـ: ومـنهم، ٍّعـيل مـن إليـه ُّأحـب ُعثامن ْنَم: فمنهم ٍوائل وأبا، ]بيشُح بنا: يعني[ ًراِز؛ انَأشياخ ُأدركت«: قال

 .)٢(»ًاّوتواد ًاّحتاب ٍيشء َّأشد وكانوا، َعثامن من إليه ُّأحب ٌّعيل

ٍليس تفضيل عيل برفض وال هو ببدعـة«: )ه٧٤٨ت (الذهبيوقال احلافظ  ٍ ٌ إليـه خلـق مـن َبـل قـد ذهـب، ٍّ

ِفكل م،  والتابعنيِالصحابة ٍ وعيل ذو فضل وسابقة وجهادَن عثامنٌّ ٍ ٍ هـام َّولعل، ِ واجلاللـةِلـمِومها متقاربـان يف الع، ٍّ

 عـثامن ِ عىل تـرجيحِ األمةَ مجهورَّولكن، ريض اهللا عنهام، ِ الشهداءِومها من سادة، رجةَّيف اآلخرة متساويان يف الد

ُواألفضل منهام بال شك أبو بكر وعمـر، ٌ يف ذلك يسريُواخلطب، ُوإليه نذهب، ٍّ عيلِ اإلمامعىل ٍ ٍّ  يف َومـن خـالف، ُ

َ الشيخني واعتقدَومن أبغض، ٌدْلَ جٌّذا فهو شيعي ٌ إمامتهام فهـو رافـيض مقيـتَ صحةِ ُومـن سـبهام واعتقـد أهنـام ، ِ َّ

ُليسا بإمامي هدى َفهو من غالة الرافضة أبعد، َ ِ  .)٣(»هم اهللاُ

                                         
 .٢/١٠٩: تاريخ ابن يونس املرصي)   ١(

 .٥/٩٢: سري أعالم النبالء، للذهبي)   ٢(

 أليب ، والتبصري يف الـدين،٢١٥:، والفرق بني الفرق، لعبد القاهر االسفراييني، ص١٠مقاالت اإلسالميني، أليب احلسن األشعري، : ينظر)    ٣(

، ومغـاين األخيـار يف رشح أسـامي رجـال معـاين اآلثـار، لبـدر الـدين ١/١٧٩: ، وامللـل والنحـل، للـشهرستاين١٢٠املظفر اإلسـفراييني، 

 .٣/٩٣: ، و هتذيب األسامء واللغات، للنووي٣/٤٠١: العيني



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٩١  

ٍّمن بيان املصطلحات التي استعملها املحدثون قبل التـصنيف ممـا يتعلـق بـشيعة عـيلوال بد يف هذه املسألة 
ِ َ ،

َوشيعة عثامن ريض اهللا عنهام ِ : 

 : ومن أهم األلفاظ املستعملة:  ريض اهللا عنهشيعة عيلاأللفاظ املتعلقة ب: ًأوال

 : )يتشيع( وأ، )باركان من الشيعة املغلية الك( وأ، )ًكان شيعيا( وأ، )شيعي (استعامهلم لفظ: ١

 ومن أمثلة هـذا . ريض اهللا عنهٍّ عيلِ عىل أن الراوي كان من شيعةِ للداللةَ املحدثون هذا املصطلحَلمواستع

 : االستعامل

ْ ضمبن ُعاصم«: )ه٢٣٣ت ( معنيبن قال حييى : ًأيـضاوقـال  .)١(»روى عنـه أبـو إسـحاق، ٌّشيعي، ٌثقة: َرةَ

 .)٢(»ومل يكن به بأس، ٌّوهو شيعي، ٍث عن ليثِّ حيدُّ الكويفٍ كثريبن ُحممد«

 مـن كـان، بـأس بـه لـيس: قـال كـويف؟ األسـود أيب بـن ُمنـصور: معـني بـن ليحيـىُقلت «:  اجلنيدُقال ابنو

 .)٣(»أدري ال: قال أبيه؟ ُاسم ما: ليحيى قلت، الكبار ِالشيعة

َسينا األشقرُ حَكرَ معني ذبن ُسمعت حييى«: ً أيضا اجلنيدُقال ابنو ، ِة الكبـارَيـِلْ املغِكـان مـن الـشيعة: فقال، ً

ُكتبــت عنــه عــن أيب ك، نعــم: ؟ قــالٌصــدوق: ُقلــت، ال بــأس بــه: ُفكيــف حديثــه؟ قــال: ُقلــت  َويعقــوب، دينــةُ

 .)٤(»يِّمُالق

: يقال لـه، ٌيقدم عليكم رجل من أهل الكوفة[:  معني يقولبن سمعت حييى«: ُّ الدوريٍّ عيلبن ُقال سهلو

َ مــن الــسامء أحــب إليــه مــن أن يكــذبَّرِ خيــْألن، ٌشــيعي، ٌصــدوق، ثقــة، )٥(] صــالحنبــ الــرمحن عبــد  ِ يف نــصفُّ

 . )٦(»ٍفْرَح

ُصــالح ، ٌثقـة: فقـال، ) خليفــةبـن فطـر(ُســألت أيب عـن «: )ه٢٩٠ت ( حنبـلبـن  أمحــدبـن اهللا عبـدقـال و

ٍحديثه حديث رجل كيس، احلديث ِّ ٍ ُ  .)٧(»َّإال أنه يتشيع، ُ

ِّ عن سامل املـرادي)ه٢٧٥ت (ُسألت أبا داود«: ُّجريُقال أبو عبيد اآلو ُ كيـف : ُفقلـت، ًاّكـان شـيعي: فقـال، ٍ

 .)٨(»ٌليس يل به علم: هو؟ فقال

                                         
 .٢٧: ص،) طهامنبن  اهليثمبن رواية يزيد( معني يف الرجال بن من كالم أيب زكريا حييى)   ١(

 .٣/٤٧٨): رواية الدوري(تاريخ ابن معني )   ٢(

 .٣٣٠: معني، صبن سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى)   ٣(

 .٤٣٥: معني، صبن سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى)    ٤(

 .١٠/٢٦٠: الزيادة بني املعقوفتني من تاريخ بغداد، طبعة دار الكتب العلمية)    ٥(

 .١١/٥٤٣: يتاريخ بغداد، للخطيب البغداد)    ٦(

 .١/٤٤٣): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٧(

 .١٠٤:سؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين يف اجلرح والتعديل، ص)   ٨(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٩٢  

َسمعت ابن«: ) تغلببن أبان (ِ يف ترمجة)ه٣٦٥ت ( عديُوقال ابن  بـن ُأبـان: ُّقـال الـسعدي:  محـاد يقـولُ

َ ونـسُ أحاديثَبانوأل«: ثم قال. »ٌرِاهُ جمِ املذهبُ مذمومٌتغلب زائغ ٌوأحاديثـه عامتهـا مـستقيمة إذا روى عنـه . ٌخُ ُُ َّ

ِوإن كان مذهبـه مـذهب الـشيعة،  يف الرواياتِ الصدقِوهو من أهل، ٌثقة
َ ِوهـو معـروف يف الكوفـة، َُ وقـد روى ، ٌ

ٍنحوا أو قريبا من مئة حديث ً ِ السعدي مذموم املذهبُوقول، ً ُ جماهر يريـد بـه أنـه كـان يغلـو يف الُ ُ ِتـشيعٌ ِمل يـرد بـه ؛ ُّ ُ

ِّضعفا يف الرواية  .)١(»ٌ صالح ال بأس بهِوهو يف الرواية، ً

ُ عباد)ه٣٨٥ت( ِّ للدارقطنيُقلت«: ُوقال احلاكم ُّ الرواجنيَ يعقوببن َّ َّ
ِ ٌشيعي صدوق:  قال؟ِ ٌّ«)٢(. 

 : )علوي(: استعامهلم لفظ: ٢

 بـن اهللا عبـد بـن ُحدثني حممد: فقال ،)علوي(و، )عثامين(ه مصطلح ِ يف صحيح)ه٢٥٦ت (ذكر البخاري

ُّوشب الطائفيَح ٌحدثنا هشيم، ٍ ٌأخربنا حصني، ُ َ عبيـدةبـن ِعـن سـعد، ُ َالـسلمي[الـرمحن  عبـدعـن أيب ، ُ وكـان ، ]ُّ

َالبن عطية: فقال، ًعثامنيا ًوكان علويا، َّ َإين ألعلم مـا الـذي جـ: ّ ُ َ ِّرأ صـاحبك عـىل الـدماءَ َ
ِ

 ُوفيـه قـول، احلـديث... َّ

ٍلعـل اهللا اطلـع عـىل أهـل بـدر فقـال، ُمـا يـدريك(:  اخلطاببن  لعمر^ النبي فهـذا الـذي ). اعملـوا مـا شـئتم: َّ

 .)٣(»َّجرأه

ٍوقد بني احلافظ ابن حجر  ًكـان علويـا(قوله «: فقال، )ًكان علويا(معنى قوله ) ه٨٥٢ت(ُ ِّأي كـان يقـدم ؛ )ّ ُ

ْعليا يف الفض ُل عىل عثامنً ٍوهو مذهب مشهور جلامعة، ِ
ٌ  .)٤(» بالكوفةِ السنةِ من أهلٌ

يف حيـث قـال ، )ه٢٣٠ت (ٍ سـعدبـن ِومن استعامالت املحدثني هلذا املصطلح قبل التصنيف ما ذكره حممد

ٍ أم كالببن ُعبيد(ترمجة  ًكان عبيد علويا«: )ِ َ َ ُُ«)٥(. 

ً عثامنيا]اهللا عبدِّبن مرصف أبو [ُكان طلحة «: )ه٢٣٣ت (ٍ معنيبن يىومثله قول حي بـن احلـارث [ ُبيـدوز، ُ

تـويف «: )ربَ جـبـن  هـانئبـن سـفيان(يف ترمجـة ) ه٣٤٧ت(بن يـونس املـرصي ا ُوقال احلافظ .)٦(»ًلوياَ ع]ُّاليامي

ًوكان علويا،  مروانبن العزيز عبديف إمرة ، ِباإلسكندرية َ َ«)٧(. 

                                         
 .٧٠، ٢/٦٩: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)    ١(

 .٢٥٣:سؤاالت احلاكم للدارقطني، ص)   ٢(

 ).٣٠٨١: (، رقم...)إذا اضطر الرجل إىل النظر يف شعور أهل الذمة: باب( أخرجه البخاري يف اجلهاد والسري، )  ٣(

 .٦/١٩١: فتح الباري رشح صحيح البخاري، البن حجر)   ٤(

 .٧/٩٠: الطبقات الكربى، البن سعد)   ٥(

 .٨١: معني يف الرجال، صبن من كالم أيب زكريا حييى)   ٦(

 .١/٢١٤: ابن يونس املرصيتاريخ )   ٧(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٩٣  

 : )خشبي(: استعامهلم لفظ: ٣

ُويمكن فهم لفظ  ْ :  معـنيبـن ُقلـت ليحيـى«: قـال، )ه٢٨٠ت( ُّالدارمي ٍ سعيدبن ُعثامنَمما ذكره ) خشبي(َُ

ِ تعليقـا عـىل قـول)ه٣٦٥ت( ٍّقـال ابـن عـدي. )١(»ٌّخـشبي ثقـة: ُ حصرية مـا حالـه؟ قـالبن ُاحلارث :  معـنيِ ابـنً

َ عيل ملا صلب عليهابن ِ زيدِبون إىل خشبةَنسُي« ُ
ِ

ٍّ«)٢(. 

ِومــن أمثلــة اســتعامل املحــدثني هلــذا املــصطلح لإلشــارة إىل هــذا   حنبــلبــن  أمحــدُاإلمــاممــا ذكــره ،  املعنــىِ

ٌلكنه خشبي مفرط، ًثقة] بن سعيد[عند حييى ] ُّبن خليفة املخزومي[ُكان فطر «: )ه٢٤١ت( ِ ٌّ«)٣(. 

 : )رافيض (استعامهلم لفظ: ٤

مـن الرافـضة؟ : قلـت أليب«: قـال، )ه٢٩٠ت( حنبل بن  أمحدبن اهللا عبدويفهم معنى هذا اللفظ مما ذكره 

َ يشتم ويسب أبا بكر وعمر رمحهام اهللالذي: قال َُ ٍ ُّ ُ«)٤( . 

، ً أيب حييى كـان كـذابابن ُإبراهيم«: )ه٢٣٣ت ( معنيبن حييىاللفظ قول ومن أمثلة استعامل املحدثني هلذا 

ًوكان رافضيا ً وقال ابن معني أيضا يف .)٥(»ّ ٌليس بيشء رافيض خبيث«: )القدوس عبد بن اهللا عبد(ٍ ٌّ
ٍ«)٦(. 

 .)٧(»ُيضع احلديث، ٌّرافيض، ٌ كذابُّ العالء الرازيبن حييى«: )ه٢٤١ت ( حنبلبن ُاإلمام أمحد مثله قولو

قـال حـدثنا ، ]ُّبـن موسـى العكـيل[ عبـاد بـن حـدثني حممـد«: )ه٢٩٠ت ( حنبلبن  أمحدبن اهللا عبدقال و

ًوكان رافضيا،  أعنيبن امللك عبدقال حدثنا ، ]بن عيينة[ ُسفيان ّ«)٨(. 

ُحـدثنا عنـه ع«: ) ميمـونبـن مطـر( يف ترمجـة )ه٢٧٧ت( ُّ سفيان الفسويبن يعقوبقال احلافظ و  اهللا ُبيـدَّ

ِمل أنكر عليه، ٌّرافيض: ٌوإن قال قائل، ٌّوهو شيعي، ]بن موسى العبيس[ ُوهو منكر احلديث، ُ ُ«)٩( . 

                                         
 .٩٣:، ص)رواية الدارمي(تاريخ ابن معني، )   ١(

 .٢/٤٥٢: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٢(

 .٢/٣٣٨): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٣(

 .٣/٤٩٢: السنة، أليب بكر اخلالل)   ٤(

 .٣/١٦٥): ة الدوريرواي(تاريخ ابن معني )   ٥(

 .٢/٦٠١): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل، بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٦(

 .٢/٥٧٧: أجوبة أيب زرعة الرازي عىل سؤاالت الربذعي)   ٧(

 .٢/٤٥٢): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل، بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٨(

 .٣/١٤٠:  سفيان الفسويبن قوباملعرفة والتاريخ، ليع)   ٩(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٩٤  

ِ يعقوب الرواجنيبن عباد( يف ترمجة )ه٢٥٤ت (قال ابن حبانو
ًكان رافـضيا داعيـة «: )َّ ومـع ، ِإىل الـرفضً

ٍيروي املناكري عن أقوام مشاهريذلك   . )١(»َّفاستحق الرتك، َ

ِكان غاليا يف الرفض«: ) سعد العجيلبن هارون(يف ترمجة ، ً أيضا حبانُوقال ابن كـان ، ِةّوهو رأس الزيديـ، ً

ِوكان داعية إىل مذهب، ٍّ عيلبن ِ زيدِ عند خشبةُممن يعتكف  .)٢(»ٍ به بحالُوال االحتجاج ،ُ الرواية عنهُّال حيل، هً

ِّسـألته عـن عـدي«: )ه٣٨٥ت (ُّالرمحن السلمي يف سـؤاالته للـدارقطني عبدقال أبو و : ٍ ثابـت؟ فقـالبـن ُ

 .)٣(»ًغاليا فيه، ًإال أنه كان رافضيا، ٌثقة

 : )السبئية (استعامهلم لفظ: ٥

كـان ، ِه مـن الـيمنُأصـل«: )ه٥٧١ت (قال احلافظ ابـن عـساكر،  سبأ اليهوديبن اهللا عبد ُالسبئية هم أتباع

َّويـدخل بيـنهم الـرش، ِ األئمـةِهم عن طاعةَتِليلف،  املسلمنيَ بالدَوطاف، َ اإلسالمَوأظهر، ًهيوديا َ ِ
 دمـشق َودخـل، ُ

ِ سـبأ شـهرية يف التـواريخبـن اهللا عبـد ُأخبـار«: )ه٨٥٢ت ( حجـرُوقـال احلـافظ ابـن .)٤(» عـثامنِلذلك يف زمن ٌ ،

ٌّهم عـيل َوقـد أحـرق، ٍ أيب طالـببن ِّ عيلَيعتقدون إهلية؛ السبئية:  يقال هلمٌوله أتباع، ُوهللا احلمد، ٌ له روايةْوليست

 .)٥(» يف خالفتهِبالنار

 : لإلشارة إىل هذا املعنى) السبئية(ومن أمثلة استعامل املحدثني للفظ 

ْوكـان حـسن أر، ] احلنفيةِابن[ ِاهللا ابنا حممد ُوعبد ُحدثني حسن«: )ه١٢٥ت( ُّالزهرياإلمام قال  ، ُامهاَضـٌ

َاهللا يتبع حديث عبدوكان  ُ ِ   .)٦(»ِبئيةَّ السَّ

يعنــي ؛ ئية رجلــني مــن الــسب]النخعــي[ُذكــرت إلبـراهيم «: )ه١٥٠ت( البــرصي  عــونبــن اهللا عبــدقـال و

َّ الضبيًاشقيق[ الرحيم عبدوأبا ، ٍ سعيدبن َاملغرية ِّ  .)٨(»ابانَّام كذفإهن، ُاحذرومها: قال، هامَقد عرف، )٧(]َّ

                                         
 .٢/١٧٢: معرفة املجروحني، البن حبان)   ١(

 .٣/٩٤: معرفة املجروحني، البن حبان)   ٢(

 .٢١٠:سؤاالت السلمي للدارقطني، ص)   ٣(

 .٢٩/٣: تاريخ دمشق، البن عساكر)   ٤(

 .٤/٤٨٥: لسان امليزان، البن حجر)    ٥(

 .، وعبارة النص منه٢/٩٠٧: ، والتاريخ الكبري، البن أيب خيثمة٥/١٨٧: التاريخ الكبري، للبخاري)    ٦(

أمــا أبــو «): ١/١٠٠:  احلجــاجبــن املنهــاج رشح صــحيح مــسلم(، وقــال اإلمــام النــووي يف ٢/٨٦٥: الكنــى واألســامء، للــدواليب: ينظــر)    ٧(

ُّهو شقيق الضبي الكويف القاص، وقيل هو: الرحيم، فقيل عبد ُّ ِّ الـرحيم، ومهـا  ُالـرمحن النخعـي، وكالمهـا يكنَّـى أبـا عبـد  عبـدبن ُسلمة: َّ

 . »ضعيفان

 . ١٨٣:، ص)رواية ابنه صالح(العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد )    ٨(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٩٥  

َفـإين أدركـت النـاس، َاتـق هـذه الـسبئية«: )ه١٤٧ت (ُ مهـران األعمـشبن ُقال سليامنو ُوإنـام يـسموهنم ، ُ

 .)١(»ابنيَّالكذ

،  سـبأبـن اهللا عبد ِمن أصحاب، ًكان سبئيا«: )ِّ يزيد اجلعفيبن ِجابر( يف ترمجة )ه٣٥٤ت ( حبانُقال ابنو

ُّ يرجع إىل الدًإن عليا عليه السالم: وكان يقول  .)٢(»نياُ

 سـبأ بـن اهللا عبـدمـن أصـحاب ، ً سـبئياُّكان الكلبـي«: ) السائب الكلبيبن حممد( حبان يف ترمجة ُوقال ابن

ْ عليا مل يمتَّمن أولئك الذين يقولون إن ُكـام ملئـت ، ًفيملؤهـا عـدال، ِ الـساعةِقبـل قيـام،  إىل الـدنياٌوإنه راجـع، ً

 .)٣(»...ًوراَج

 : )طابيةاخل (م لفظاستعامهل: ٦

وهـو الـذي عـزا ، ِّ األسـديٍ أيب زينـببـن ِ حممدِ أيب اخلطابِ من أصحابِ الرافضةِ من غالةٌفرقة: ُاخلطابية

زعـم و. ه تربأ منه ولعنـهِّ عىل غلوُ الصادقَفلام وقف،  ريض اهللا عنهِ الصادقٍ حممدبن ِاهللا جعفر عبده إىل أيب َنفس

 تركـت ُ واخلطابيـة. آبائه ريض اهللا عـنهمِوإهلية، ٍ حممدبن ِر جعفِوقال بإهلية، ٌثم آهلة، ٌ أنبياءَأبو اخلطاب أن األئمة

 .)٤( اإلسالمِ من ربقةْوخرجت، واستحلت املحرمات، َالفرائض

، ِ األهـواءِ أهـلُ شـهادةُلَقبـُت«: )ه٢٠٤ت ( الـشافعيِاإلمـامُومن أمثلة إشارة املحدثني إىل هذه الفرقة قول 

 .)٥(»يهمِقِ ملوافِورُّ بالزَألهنم يرون الشهادة؛ ِ من الرافضةُإال اخلطابية

 : أهم األلفاظ املستعملةومن ؛  ريض اهللا عنهشيعة عثامناأللفاظ واملصطلحات املتعلقة ب: ًثانيا

 : )عثامين(مصطلح استعامهلم : ١

ُكان املشيخة األول إذا مر هبم الرجـ«: )ه١٥٦ت ( أيب عروبةبن ُقال سعيد ََّ َّ ُ ُيعجـبهم ، ٌّثامينُهـذا عـ: ُل قـالواُ ُِ

ٍفقلت لسعيد: قال، ذلك ْإنه إذا قدم عثامن مل يبغض: كيف هذا؟ قال: ُ ِ
ُ َ ً علياَّ  يف )ه٨٥٢ت ( حجـرُقـال ابـن و.)٦(»ّ

ْكان يقدم عثامن عىل عيل يف الفض: أي؛ )ًه كان عثامنياُوقول«: ِّ البخاريِ يف صحيحِ الرواةِتعليقه عىل أحد ٍّ ُ   .)٧(»ِلِّ

                                         
 .٧/٢٧٧: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)    ١(

 .١/٢٠٨: معرفة املجروحني، البن حبان)    ٢(

 .٢/٢٥٣: معرفة املجروحني، البن حبان)    ٣(

 .١٢/٤١٩: سري أعالم النبالء للذهبي: ينظر)    ٤(

 .١٢٠:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)    ٥(

 .٢/٣٢٤: السنة، أليب بكر اخلالل)   ٦(

 .٦/١٩١: فتح الباري رشح صحيح البخاري، البن حجر العسقالين)    ٧(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٩٦  

 : )عثامين(ومن أمثلة استعامل املحدثني ملصطلح 

ُإين ألحب أن يقال يل«:  أيب عروبةبن ُ سعيدقال ُ
ِ  .)١(»ٌّهذا عثامين: ُ

ِّ شقيق العقييلبن اهللا عبد( يف ترمجة )ه٢٣٠ت ( سعدُوقال ابن َ ، ً شـقيق عثامنيـابن اهللا عبدوكان : قالوا«: )ُ

 .)٢(» عىل العراقَ يوسفبن ِ احلجاجِوتويف يف والية، ً صاحلةَروى أحاديث،  يف احلديثًوكان ثقة

 .)٣(»ًكان عثامنيا«: ) أيب حازمبن ِقيس( يف ترمجة )ه٣٣٤ت( ِّ املدينيبن ُقال عيلو

ــافظ حممــداوقــال  ــن حل ــن  عــثامنب ــمعت أيب يقــول«: )ه٢٩٧ت ( أيب شــيبةب ــيم ُســمعت: ُس ــا نع ــو [ أب ه

َوذكر نصري:  يقول]ُ دكنيبن ُالفضل  .)٤(»ًإنه كان عابدا: ُوكان يقال، ًثامنياُكان ع: فقال، األشعث أيب بن َ

وهـو مـن ، هـو ابـن هبدلـة«: ) أيب النجـودبـن عاصـم(يف ترمجة ) ه٢٦١ت (ُّ أبو احلسن العجيلُقال احلافظ

  .)٥(»ًثامنياُوكان ع،  أبو املنذرُوقرأ عليه سالم، همَ فأقرأَ البرصةَمِدَوق، ِ مقرئي الكوفةِّأجل

ًال صاحلاُرج، ًثامنياُوكان ع، ٌثقة، ٌّكويف«: )ِّ حصني األسدي عاصم أيببن عثامن(ًضا يف ترمجة وقال أي ً«)٦(. 

 : )َحريزي(، )ناصبي(مصطلح استعامهلم : ٢

ُالنواصـب هــم َ الــذين ناصــبوا عليــا وآلُ ُويــشري إىل هــذا املعنــى قــول ، َ بيتــه العـداءً : )ه٧٢٨ت (ابــن تيميــةُ

َية معاويةِعَور« ُ  . )٧(»]ريض اهللا عنه[ٍّ لعيل َ املبغضونُوفيهم النواصب، ثامنُ عُعة شيَّ

قـال «: قـال، )ه٣٨٥ت( ِّ يف سؤاالته للدارقطنيُّما ذكره السلمي،  هلذا املصطلحومن استعامالت املحدثني

ُدخل عيل يونس: ُ صهيببن العزيز عبد  ِك مـن هـؤالء النواصـبَّلعلـ: فقـال، ُفذكرت عنـده عـثامن، ٍ خباببن َّ

َّمل زوجه األخرى؟، َ الواحدةَقتل: ُفقلت له! ^ اهللا ِ ابنتي رسولَ عفان الذي قتلبن ُالذين حيبون عثامن َ
ِ!«)٨(. 

ِومن ذلك قول ابن عدي  َقد تكلم فيه أبوه، ُوابن أيب داود«: )ه٣٦٥ت(ُ ُّوإبراهيم األصبهاين، َّ َونـسب يف ، ُ
ِ ُ

ِاالبتداء إىل يشء من النَّصب ٍ َفـرات مـن بغـداد إىل واسـطُونفـاه ابـن ، ِ
ُّورده عـيل، ٍ َوأظهـر ، َّوحـدث،  عيـسىبـن َّ

                                         
 . ٢٨٤:، ص)واية امليموينر( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ١(

 .٩/١٢٥: الطبقات الكربى، البن سعد)   ٢(

 .٥٠: املديني، صبن العلل، لعيل)   ٣(

 .١٢٧: أيب شيبة، صبن  عثامنبن مسائل ابن أيب شيبة عن شيوخه، ملحمد)   ٤(

 .٢٣٩:تاريخ الثقات، للعجيل، ص)   ٥(

 .٣٢٨:تاريخ الثقات، للعجيل، ص)   ٦(

 .٥/٤٦٦:  النبوية، البن تيميةمنهاج السنة)   ٧(

 .٢٣٧:سؤاالت السلمي للدارقطني، ص)   ٨(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٩٧  

ٍّفضائل عيل َثم حتنْبل، َ ًفصار شيخا فيهم، َ ِوهو مقبول عند أصحاب احلديث... َ فـال أدري ، ُوأما كـالم أبيـه فيـه، ٌ

 .)١(»َأيش تبني له منه

ٌّحريـزي( مـصطلح اتـه ذومن املصطلحات التي استعملها املحدثون للداللـة عـىل مفهـوم النواصـب أي : )َ

،  ريض اهللا عنـهٍ أيب طالـببـن ِّ عـيلِ اجلليـلِّ الـصحايبِ عـن حمبـةِيف امليـل، ِّ عثامن الرحبـيبن َ حريزَ مذهبُيذهب

 عـثامن بـن ُريـزَح«: ُّوقال فيـه العجـيل، )٢(»ٌ ثقةٌحريز ثقة«:  حنبلبن  أمحدُقال فيه اإلمامحتى ، ً مشهوراًوكان ثقة

ٍّوكان حيمل عىل عيل، ٌثقة، ٌّشامي: ُّالرحبي  ريض اهللا عنـه كـان يقـال ٍّ عن عيلِه يف امليلَ مذهبُفمن كان يذهب. )٣(»ُ

 ). َحريزي املذهب(له 

ُوممن أطلق عليه هذا املصطلح  يف )ه٣٥٤ت (قـال ابـن حبـان، )ه٢٥٩ت(وزجـاين ُ احلافظ أبو إسحاق اجلُ

ِوكان حر، ِ والشامِ العراقُروى عنه أهل«: ترمجته ِيزي املذهبَ َّ  . )٤(»ٍومل يكن بداعية، ِ

ُمما يشري إىل هذا املذهب الذي ذكره ابن حبانو  ِكـان مـن احلفـاظ«:  فيه)ه٣٨٥ت ( الدارقطنيِ اإلمامُقول، ُ

ِّلكن كان فيه انحراف عن عيل، ِّواملخرجني الثقات، املصنِّفني  .)٥(» ريض اهللا عنهٍ أيب طالببن ٌ

ا ا :ظ اا   ياوي اا  :  

هم مـن ِوغـري، ِواملجوس، والنصارى، ِ من اليهودٌ عددِ يف اإلسالمَودخل، ُ اإلسالميةُملا اتسعت الفتوحات

هـا ُ التـي كـان يثريِ التـساؤالتُ بعضِ اإلسالميةِ عىل الساحةُ تظهرْبدأت، ِ السامويةِ وغريِ السامويةِ الدياناتِأتباع

ُاجلدد الداخلون هؤالء  اهللا ِوصـفات، ِ واالختيـارِواحلريـة، ِرَ والقـدِ القـضاءِ مـسائلَ حـولُهـا يـدورُوكـان أكثر، ُ

كانـت ، هـاُ وغريُ هـذه املـسائل.ٍ خملـوقُ أو غـريٌ كالم اهللا يف القـرآن هـل هـو خملـوقُ مسألةومنها، سبحانه وتعاىل

 .هاِوغري، ِواملعتزلة، ِواجلهمية، ِواملرجئة، ِة كالقدريِ املختلفةِةّ االعتقاديِقَرِ الفِ األوىل لنشأةَالبذور

ِاتبــاع إىل ُ التـي كانـت تـشرياأللفـاظً املحـدثون عـددا مــن َوقـد اسـتعمل  احلـديث لـبعض هــذه ِ رواةِ بعـضِّ

ّقـدري(: ومـن أهـم هـذه األلفـاظ، ِاملـذاهب العقديـة وقــد ، )زنـديق(و، )ٌّمعتـزيل(و، )ٌّجهمـي(و، )ُمرجـئ(و، )َ

 :  ومفاهيمها فيام يأيتفاظاألل عن هذه ُحتدثت

                                         
 .٥/٤٣٧: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ١(

 .٢٦١:سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد، ص)   ٢(

 .١١٢:معرفة الثقات، للعجيل، ص)   ٣(

 .٨/٨١: تاريخ الثقات، البن حبان)   ٤(

 .١٢/٣٤٦: تاريخ دمشق، البن عساكر)   ٥(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٩٨  

 : )درَ القِ أهلَيرى رأي(و، )رَدَكان يقول الق(و، )ًاّكان قدري(و، )ٌّقدري (استعامهلم لفظ: ًأوال

ويؤكـد ذلـك مـا جـاء عـن ، ِرَدَ القـِفـيبن الـذين قـالوا، )ه٨٠ت (ِّهنيُ اجلٍ خالدبن ِعبدَ مُهم أتباع: ُةّالقدري

َ يعمر العدواينبن  سليامن حييى املقرئ أيبِالفقيه َكـان أول مـ«:  قالحيث، )ه١٢٩ت (َ َن قـال يف القـدر بالبـرصة َ َ

ُّمعبد اجلهني ُ ُفانطلقت أنا ومح، ٌ ُحـاجني ـ أو م، ُّمـرييِالـرمحن احل عبـد بن ُيدُ ِ ًلـو لقينـا أحـدا مـن : َرين ـ فقلنـاِعتمـَّ

ِّفوفـق لنـا ، ُفـسألناه عـام يقـول هـؤالء يف القـدر، ^ اهللا ِ رسولِأصحاب ً اخلطـاب داخـال بـن  عمـربـن اهللا بـدعُ

َاملسجد ِفاكتنفته أنا وصـاحبي أحـدنا عـن يمينـ، ِ ُ ِواآلخـر عـن شـامله، هُ
َّفظننـت أن، ُ َّ صـاحبي سـيكل الكـالم إيلُ َ َُ ِ َ ،

ٌ قبلنا نـاس يقـرؤون القـرآنَه قد ظهرَّإن، الرمحن عبدأبا : ُفقلت ََ ِويتقفـرون العلـم، ِ وأهنـم ،  مـن شـأهنمَوذكـر، )١(َّ

َ ال قدرْون أنيزعم َ ٌ أنفَوأن األمر، َ ُ ْ أولئك فأخربَفإذا لقيت: قال، ُ ُوأهنم بـرآء،  منهمٌهم أين بريءِ والـذي ، ي منِّـُ

ُلف به َحي َ أحد ذهبا فأنفقُهم مثلِألحد َّلو أن،  عمربن اهللا عبدِ ً َبل اهللاَُه ما قٍ  .)٢(»رَدَ بالقَنِؤمُ منه حتى يِ

ِلفاظ الدالة عىل مذهب القدريةِومن أمثلة استعامل املحدثني لأل ِ :  

ِقلـت لعبـد«:  أمحـد الواسـطيبـن ُقال سـليامن ٍسـمعتك حتـدث عـن رجـل: ٍّ مهـديبـن  الـرمحنُ ُ ِّ نا ُأصـحاب، ُ

ُن هو؟ قلت حممـدَم: قال،  عنهَيكرهون احلديث ُّ الدمـشقيٍ راشـدبـن ُ َومل: قـال، ِّ
َفغـضب، ًكـان قـدريا: ُ؟ قلـتِ

ِ ،

ُّما يرضه؟: وقال ُ!«)٣(. 

، راشـد بـن ِحممـد عـن، أسمع وأنا، )ه٢٣٣ت (معني بن حييى َِلئُس«:  اجلنيدبن اهللا عبد بن ُل إبراهيمقاو

 .)٤(»رَبالقد ُيقول كان، ٌبأس به يكن مل: فقال

، بـأس بـه لـيس: فقـال، ِّاألنـصاري جعفـر بن ِاحلميد عبد عن معني بن حييى سئل«: ً أيضا اجلنيدُوقال ابن

 .)٥(»رَدَالق ِهلأ َرأي يرى، ًاّقدري كان

، ٌبـأس بـه َلـيس ٌّكويف ٌشيخ: فقال، ِّاهلاليل ٍخثيم بن ِسعيد عن معني بن حييى ُسألت«: ًوقال ابن اجلنيد أيضا

 .)٦(»ثقة ٌّوقدري، ثقة ٌّوشيعي: قال ؟ٌّشيعي: ليحيى ٌرجل فقال، ٌثقة

                                         
َتقفـرت أثـر الـيشء إذا قفوتـه: بتقـديم القـاف عـىل الفـاء؛ أي يطلبونـه ويتتبعونـه؛ يقـال: يتقفرون العلم)   ١( : غريـب احلـديث للخطـايب: ينظـر. َُ

٢/٣٩٤. 

 ).٨: (، رقم)معرفة اإليامن واإلسالم، القدر وعالمة الساعة: باب(أخرجه مسلم يف اإليامن، )   ٢(

 .١٢٩: لم الرواية، للخطيب البغداديالكفاية يف ع)   ٣(

 .٣٠٦: معني، صبن سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى)   ٤(

 .٣٠٨: معني، صبن سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى)   ٥(

 .٤٢١: معني، صبن سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى)   ٦(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
١٩٩  

 .)١(»َ بالقدرُوكان يقول، ٌ أيب حييى كذاببن ُإبراهيم«: )ه٢٣٤ت ( املدينيبن ُقال عيلو

ًسألت عليـا «: )ه٢٩٧ت ( أيب شيبةبن  عثامنبن حممدقال و  ؟ٍ منـصوربـن ِ عـن عبـاد] املـدينيَيعنـي ابـن[ُ

 .)٢(»ًوكان قاضيا عىل البرصة، ًاّوكان قدري،  عندناٌضعيف: فقال

أمــا :  فقــال؟ِّيِّ املكـٍجــيحَ أيب نبـن اهللا عبــدُوسـألته عــن «:  املــدينيبـن ِّ أيب شـيبة يف ســؤاالته لعــيلُقـال ابــن

ً فكان قدريا معتزالُوأما الرأي، ٌ فهو فيه ثقةُاحلديث ً ًسألت عليـا عـن «: ً وقال أيضا.)٣(»ّ  جعفـر بـن ِاحلميـد عبـدُ

ُ الثوري يضعفهُوكان سفيان، ًوكان عندنا ثقة، َ القدرُكان يقول: فقال، األنصاري ِّ ُ ُّ«)٤(. 

ِّيكتـب عـن القـدري؟ قـال: ]بـن حنبـل[ُقلت ألمحـد «: )ه٢٧٥ت( السجستاين قال أبو داودو ُ إذا مل يكـن : ُ

 .)٥(»ًداعيا

 : )كان يرى اإلرجاء(و، )كان يتهم باإلرجاء(و، )ًكان مرجئا(و، )مرجئ (استعامهلم لفظ: ًثانيا

 ِرفـُ مـع الكُكـام ال ينفـع، ٌ معـصيةِ مع اإليامنُّرض أنه ال تُ التي كانت تعتقدِ اإلسالميةِقَرِفرقة من الف: ُاملرجئة

َ ولإلرجـاء أوجـه أوضـحها .)٦(ٌطاعة  موسـى بـن  أبـو إسـحاق إبـراهيمُ عيينـة فـيام نقلـه عنـه احلـافظبـن سـفيانٌ

ِسئ«: حيث قال، )ه٢٣٠ت(: ُّالتميمي ٌقـوم : ُاإلرجاء عـىل وجهـني: فقال، عن اإلرجاء) ه١٩٨ت( عيينة ُ ابنَلُ

ٍّ أمر عيل وعثامناَأرجو ٌيوم فهم قوم يقولونُا املرجئة الّفأم، فقد مىض أولئك، َ ٍاإليامن قول بال عمل: َ ٌ ُ...«)٧(. 

 : ومن أمثلة استعامل املحدثني هلذا اللفظ

ــا عــىل هــذه«: )ه٩٦ت (قــال إبــراهيم النخعــي ــ، ِ األمــةِألن ــةِم ِن املرجئ ِ ِأخــوف علــيهم مــن عــدهتم مــن ، ُ َّ ِ ُ

ِاألزارقة َ  ُواهللا إهنـم أبغـض: فقـال، ُاملرجئـة] يعني النخعـي[ُذكر عند إبراهيم «: )ه١٤٧ت (ُقال األعمش و.)٨(»ِ

 .)٩(» من أهل الكتابَّإيل

                                         
 .١٢٤:سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديني، ص)   ١(

 .٥٢:ي، صسؤاالت ابن أيب شيبة البن املدين)   ٢(

 .٩٦:سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديني، ص)   ٣(

 .٩٩:سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديني، ص)   ٤(

 .١٩٨:سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد، ص)   ٥(

 .١/١٣٩: امللل والنحل، للشهرستاين: ينظر)   ٦(

 .٢/٦٥٩): مسند ابن عباس(هتذيب اآلثار، البن جرير الطربي )   ٧(

 .٨/٣٩٢: لطبقات الكربى، البن سعدا  ) ٨(

 .٨/٣٩٢: الطبقات الكربى، البن سعد)   ٩(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٠٠  

ٌ رجل صالحٍادّ أيب روبن العزيز عبد«: )ه٢٤١ت( حنبل بن  أمحدُوقال اإلمام ولـيس هـو ، ًوكـان مرجئـا، ٌ

ٍرثـدَ مبـن ُعلقمـة«: ً أيـضا أمحـدُقـال اإلمـام .)١(» غـريهَ مثـلِتْيف الثب ِ كـان يـتهم باإلرجـاءَ
ُ َّ ه ِ يف حديثـًوكـان ثقـة، ُ

 .)٢(»ًضابطا

: قـال، حـدثنا أبـو معاويـة: قـال،  أيب شـيبةبـن ُحدثنا عثامن«: )ه٢٩٠ت ( حنبلبن  أمحدبن اهللا عبدقال و

ًرجئاُوكان م، َّرةُ مبن وِعن عمر، حدثنا األعمش ِ«)٣(.  

ٌ ثقة ثبت ثبتٍ غياثبن ُعثامن: ُسمعت أيب يقول«: ً أيضا أمحدبن اهللا عبدوقال  ٌ  .)٤(»ًرجئاُ كان مإال أنه، ٌ

 .)٥(» يف احلـديثَلوا املرجئـةِاحتم:  يقول]بن حنبل[ َ أمحدُسمعت«: )ه٢٧٥ت( السجستاين قال أبو داودو

ٌ طهـامن هـو صـحيح احلـديث مقـارب إال أنـه كـان يـرى بـن إبـراهيم: قـال، ُسـمعت أمحـد«: ً أيـضاَقال أبو داود

 .)٧(»ألفطس كان يرى اإلرجاء ثقةُسامل ا: ُسمعت أمحد قال«: ًأيضاوقال  .)٦(»اإلرجاء

َسألت أبا داود عن أيوب«: ُّ اآلجريٍقال أبو عبيدو  .)٨(»رجئُإال أنه م، ٌثقة: فقال،  عائذبن ُ

 : )ةّجنح إىل اجلهمي(و، )ًاّكان جهمي(و، )ٌّجهمي (استعامهلم لفظ: ًاثالث

 ِ عــرصِه يف أواخــرُ مذهبــَظهــر، )ه١٢٨ت (ِّ حمــرز الــسمرقنديأيب، فوانَ صــبــن ِمْهــَ جُهــم أتبــاع: ُاجلهميـة

 .ِطةِ املفرِةَّ يف اجلربيَعَفوق، ِّ اجلهنيٍعبدَ مِن أصحابِ مَرَدَى القَفَ عىل من نٍ فعلِّ كردِ األمويةِالدولة

،  به فقـطُ هو اجلهلُوالكفر،  باهللا تعاىل فقطُ هو املعرفةُواإليامن،  تفنيانَ والنارَأن اجلنة: ِ اجلهميةِومن عقائد

 إىل املخلـوقني  ُ األعاملُنسبُام تّوإن،  اهللا تعاىلِ غريٍ ألحدَلَمَ وال عَلِْع ال فْوأن، هاِّه كلِ عىل أعاملٌ جمربَ اإلنسانَّوأن

 .)٩( املسلمنيُ ملا عليه مجهورِ املخالفةِإىل غري ذلك األفكار، ِعىل املجاز

                                         
 .٢/٤٨٤): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ١(

 .١٦٢:، ص)رواية امليموين( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٢(

 .٣/٤٦٧): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن دالعلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمح)   ٣(

 .٢/١٨٥): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٤(

 .١٩٨:سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد، ص)   ٥(

 .٣٥٩:سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد، ص)   ٦(

 .٣٠٥:سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد، ص)   ٧(

 .١٥٤: أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين يف اجلرح والتعديل، صسؤاالت)   ٨(

، والفرق بني الفـرق، وبيـان الفرقـة الناجيـة، أليب منـصور ٢٧٩:مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني، أليب احلسن األشعري، ص: ينظر)    ٩(

 .١٩٩:القاهر البغدادي، ص عبد



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٠١  

 : ِومن أمثلة استعامل املحدثني قبل التصنيف هلذا اللفظ

 عـىل َ الـرمحنَّ أنَمـن زعـم«:  عـن اجلهميـةَِلئُ عنـدما سـ)ه٢٠٦ت( الواسـطي  هـارونبن ُيزيدافظ احلقال 

ِ ما تقرر يف قلوبِعىل خالف،  استوىِالعرش َ  .)١(»ٌّهميَفهو ج، ةَّ العامَّ

ُوذكر له سـليم، )ه٢٣٣ت (]بن معني[ ُسمعت حييى«: قال عباس الدوريو َ
ِ : فقـال، ُ اخلـشابٍ مـسلمبـن ُ

ًهميا خبيثاَوكان ج، َ مكةُكان ينزل ً«)٢(. 

َسألت أيب عن احلكم«: )ه٢٩٠ت ( حنبلبن  أمحدبن اهللا عبدوقال  َ ِّاهللا أيب مطيع البلخي عبد بن ُ :  فقـال؟ُ

َوهذا كالم ج، تفنيانَفس، تاَقِلُ والنار خُاجلنة: ُحكوا عنه أنه كان يقول، ُال ينبغي أن يروى عنه ُال يـروى عنـه ، ٍهـمُ

 . )٣(»يشء

َسألت أبا زرعـة«: )ه٢٦٤ت( ِّ يف سؤاالته أليب زرعة الرازيُّ الربذعيقالو :  فقـال؟ عـن إسـامعيل العتبـيُ

 .)٤(»ٌّجهمي

ٍ نجــيحبــن ِ جعفــربــن اهللا عبــد بــن ُعــيل«: )ه٣٢٢ت( ُّوقــال العقــييل ِجــنَح إىل ابــن: َ َ ِ أيب داود واجلهميــةَ
ُ ،

ٌوحديثه مستقيم إن شاء اهللا ُ«)٥(. 

ِّسألت مسلام عن عيل«: )ه٣٢٥ت (ان عبدبن ُّقال مكيو ً ِ
ُ ًولكنه كان جهميا، ٌثقة:  فقال؟ اجلعدبن ُ ّ«)٦(. 

 : )من شيوخ املعتزلة(أو ، )معتزيل (استعامهلم لفظ: ًارابع

ــدُ عبــن وِوعمــر) ه١٣١ت (ٍ عطــاءبــن ِ واصــلُاملعتزلــة هــم أتبــاع ُويــشري إىل ذلــك قــول). ه١٤٤ت (ٍبي ُ 

َ عليةبن ِإسامعيل َّ ُأول «: ُ ُ عطـاء الغـزالبـن ُواصـل: َّمـن تكلـم يف االعتـزالَّ َّ
ٍ عبيـد يف بـن وُثـم دخـل معـه عمـر، ٍ ُ

 .)٧(»ذلك

                                         
 .٢/٤٨٢:  حنبلبن  أمحدبن السنة، لعبد اهللا)   ١(

 .٣/٤٤٤): رواية الدوري(تاريخ ابن معني )   ٢(

 .٣/٢٩٩): اهللا رواية ابنه عبد(العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد )   ٣(

 .٢/٥٤٨: أجوبة أيب زرعة الرازي عىل سؤاالت الربذعي)   ٤(

 .٣/٢٣٥: الضعفاء الكبري، للعقييل)   ٥(

 .٦/٤٣٤: تاريخ اإلسالم للحافظ الذهبي)   ٦(

 .٣/٢٨٥: الضعفاء الكبري، للعقييل)    ٧(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٠٢  

 ِ بخلـقِوالقـول، ِ الـصفاتِكنفـي،  االعتقـادِ مـن مـسائلٍ كثـريِمْ يف فهَ خالفت السلفٌ كالميةٌ فرقةُواملعتزلة

وغريمهـا مـن ، ِواجلهميـة، ِةَّيـِرَ القدِم بقـولِىل قـوهلباإلضافة إ،  بني املنزلتنيٍ يف منزلةِ الكبريةَبِ مرتكَّوأن، القرآن

 .)١( املسلمنيِ مجاهريِ عن منهجِ املنحرفةِقَرِالف

 عـىل ِ اجلهميـةَ اسـمُقِطلـُ املحـدثني يُكـان بعـض، ِ االعتقادِ مسائلِ يف بعضِ واجلهميةِ املعتزلةِقُ توافِبَبَِسوب

ًهمي معتزلياَ جُّلُوليس ك، ٌّ جهميٍّعتزيلُ مُّلُك«: )ه٧٢٨ت ( قال ابن تيميةومن أجل ذلك، ِاملعتزلة ٍّ«)٢( . 

 : ومن أمثلة استعامل املحدثني قبل التصنيف هلذا اللفظ

َّسألت عيل«:  املثنىبن ُوقال معاذ  .)٣(»كان يرى االعتزال:  قال؟ٍجيحَ عن ابن أيب ن)ه٣٣٤ت( ِّ املدينيبن ُ

ٍ عبيدبن وُكان عمر«: )ه٢٤١ت( حنبل بن  اإلمام أمحدقالو وروى ، ِم يف االعتـزالَوأوهلـ، ِ املعتزلـةَ رأسُ

ِوكان خريا من عمر، ًعتزلياُ مٍ صبيحبن ُوكان الربيع، ُّعنه الثوري  .)٤(»بيدُ عبن وً

ِ أيب نجيح كان يتهم باالعتزالبن اهللا عبد«: )ه٢٥٦ت(اإلمام البخاري قال و
ُ َّ ُ  . )٥(»رَدَ والقٍ

ّ فائـد األسـواريبـن وِعمر (ِة يف ترمج)ه٣٢٢ت( ُّوقال العقييل َ
وال ، َ إىل القـدر واالعتـزالُكـان يـذهب«: )ٍ

ُيقيم   .)٦(» احلديثُ

ٍ عبيــدبــن ُكــان عمــرو«: ) كيــسانبــن ُ عبيــدبــن ِعمــرو( يف ترمجــة )ه٣٥٤ت ( حبــانُوقــال ابــن  إىل ً داعيــةُ

َيشتم أصحاب، االعتزال ً تومها ال تعمداِ مع ذلك يف احلديثُويكذب، ^ ِ رسولُ ًُّ ُّ«)٧(. 

 .)٨(» املعتزلةِمن شيوخ، ٌهذا ضعيف«: ) حييى الرضيربن ِالقاسم( يف ترمجة )ه٣٨٥ت( ُّقطنيرقال الداو

 )ًكان زنديقا(و، )زنديق (استعامهلم مصطلح: ًاخامس

ٌعـربُ مٌمـصطلح: ُالزنديق  ِ اإليـامن بـاآلخرةُوعـدم، ِ الـدهرِ بـدوامُ بـه القـولُويقـصد، ِ الفارسـيةِ مـن اللغـةَّ

ُّالدهري(: ً عىل هذا املفهوم أيضا مصطلحُقَطلُكام ي،  اخلالقِانيةووحد  .)٩()امللحد(و، )َّ

                                         
 .٩٨:، والفرق بني الفرق، أليب منصور البغدادي، ص١٥٥:مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني، أليب احلسن األشعري، ص)    ١(

 .٢/٦٠٤: منهاج السنة النبوية، البن تيمية)    ٢(

 .٢/٣١٧: الضعفاء الكبري، للعقييل)    ٣(

 .٣/١٠٦:  حنبل يف رجال احلديث وعللهبن ل اإلمام أمحدموسوعة أقوا)    ٤(

 .٢/٣١٧: الضعفاء الكبري، للعقييل)    ٥(

 .٣/٢٩٠: الضعفاء الكبري، للعقييل)    ٦(

 .٢/٦٩: معرفة املجروحني، البن حبان)    ٧(

 .١٤/٣٨٥: العلل الواردة يف األحاديث النبوية، للدارقطني)    ٨(

 .١٠/١٤٧: ، ولسان العرب، البن منظور٩/٢٩٧: يف هتذيب اللغة، أليب منصور األزهري) زندق(مادة : ينظر)    ٩(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٠٣  

ِ هـو الـذي يظهـُفالزنديق، وأما يف االصطالح َّوهـو الـذي كـان يـسم، َ الكفـرُِنبطُ ويـَ اإلسـالمُرُ  ِى يف عـرصُ

ِلـك رمحـه اهللا عـن الزندقـةسـئل ما«: قـال، )ه٤٦٣ت (الـرب عبـد ُ ذلك ما ذكره ابـنُويؤيد .)١(ً منافقا^ النبي َّ  ؟ٌ

ُ هو الزندقةِ الكفرِ وكتامنِ من إظهار اإليامن^ رسول اهللا ِما كان عليه املنافقون عىل عهد: فقال  .)٢(» عندنا اليومَّ

 : ِومن أمثلة استعامل املحدثني قبل التصنيف هلذا املصطلح

ُاب ال يكتب عنه يشءٌ زنديق كذُّ خالد السمتيبن ُيوسف«: )ه٢٣٣ت ( معنيبن قال حييى ٌ«)٣(. 

 .)٤(»ًنديقاِ مناذر زُكان ابن«: )ه٢٤١ت ( حنبلبن ُقال أمحدو

ٍشــهدت أبــا حــاتم«: )ه٢٩٢ت( ُّقــال الربذعــيو  ُيوســف:  معــني يقــولبــن كــان حييــى: َ يقــول أليب زرعــةُ

وأمـا ،  يف احلـديثٌ فـصدوقٍ حبيـببـن ُا عائـذَّأمـ: فقال لـه أبـو زرعـة، ٌ زنديقٍ حبيببن ُوعائذ، ٌ زنديقُّالسمتي

 .)٥(»ٌكذاب: كان حييى يقول،  احلديثُ فذاهبُّ السمتيُيوسف

 .)٦(»ٌ زنديقُّاملرييس: ُسمعت أبا زرعة يقول«: ً أيضاُّقال الربذعيو

ُسمعت أيب وسألته عن يوسف«: )ه٣٢٧ت (وقال ابن أيب حاتم ُأنكـرت قـول : فقـال،  خالـد الـسمتيبن ُ

ٌ معني فيه أنه زنديقبن حييى َحتى محل إيل كتاب قد وض ،ٍ ٌُ َّ َ ًه يف التجهم بابا باباَعِ ً ِينكر امليـزان يف القيامـة، ُّ ِ
ُ ُفعلمـت ، ُ

َ معني كان ال يتكلم إال عىل ببن أن حييى ُ َصرية وفَّ ُقلت ما حاله؟ قال. ٍمْهٍ  .)٧(»ذاهب احلديث: ُ

يـروي عـن أيب ، ًان زنـديقاكأنـه كـ، ٌشـيخ«: )الـسالم عبـد بن أيوب( يف ترمجة )ه٣٥٤ت ( حبانُقال ابنو

َ اهللا تبارك وتعاىل إذا غضب انتفخ عـىل العـرشَّأن(، ٍعن ابن مسعود، َكرةَب
ِثقـل عـىل محلتـهَحتـى ي، ِ َ ََ روى عنـه ، )ُ

َ سلمةبن ُمحاد َ ُكان كذابا ال حيل ذكـر، َ ُّ ِ مثـل هـذا احلـديثً َومـا أراه إال د، ُوال كتابتـه، ِ ِهريـا يوقـع الـشك يف قلـب َ َّ ُ ّ
ِ ً

ِلمني بمثل هذه املوضوعاتاملس َ تقربنا إىل سٍنعوذ باهللا من حالة، ِ  .)٨(»ِخطهُِّ

                                         
 .٧/١٧٢:  حنبل الشيباين، البن قدامة املقديسبن املغني يف فقه اإلمام أمحد: ينظر)    ١(

 .١٠/١٥٤: الرب األندليس التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، البن عبد)    ٢(

 .٤/١٣٣): رواية الدوري(ابن معني تاريخ )    ٣(

 .٣/٧٧): رواية الدوري(تاريخ ابن معني )    ٤(

 .٢/٣٨٤: أجوبة أيب زرعة الرازي عىل سؤاالت الربذعي)    ٥(

 .٢/٥٦٤: أجوبة أيب زرعة الرازي عىل سؤاالت الربذعي)    ٦(

 .٩/٢٢١: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)    ٧(

 .١/١٦٥:  البن حبانمعرفة املجروحني،)    ٨(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٠٤  

    اح ااوي و : اا

ِباإلضافة إىل اهتاممهم بمعرفة شخصية الراوي، ِ املحدثون قبل التصنيفَّاهتم ِ ِ ِواملذهب الذي كـان ينتمـي ، ِ

ِاهتموا ببيان حال ال، ُأو يميل إليه ِودرجته يف سلم اجلرح والتعديل، راويِ َّ ُ
ًواأللفـاظ التـي تـستعمل تعبـريا عـن ، ِ ُ ُ ِ

ٍكل درجة من تلك الدرجات ُكام اهتموا باإلشارة إىل األسـس التـي يقـوم عليهـا اجلـرح والتعـديل، ِّ ُ ُ ُِ ُ ومـا يتعلـق ، ِ

 . بذلك من القواعد واملصطلحات

ُفأهم املسائل التي ينبغي دارستها، وعىل هذا ِ  :  يف هذا املبحث هيُّ

ِمفهوم اجلرح والتعديل: ًأوال ُ. 

ِأسس اجلرح والتعديل: ًثانيا ُ. 

ُألفاظ اجلرح والتعديل ودرجاهتا: ًثالثا ِ ِ ُ. 

  :  يف املطالب اآلتيةُوقد حتدثت عن هذه املسائل

  :  اح واُ: ا اول

َجر (ِّ الثالثيِ من الفعلٌ مصدرِيف اللغة ُاجلرح ُأحـدمها :  أصـالنُ واحلـاءُ والـراءُاجلـيم«: قال ابن فارس، )َحَ ُ

ِوالثــاين شــق اجللــد، ُبْسَالكــ ْ ِ ــِلَّومــن األو. »ُّ ومعنــى . ]٢١: اجلاثيــة[ µ Ź  ³ ² ± ]: ه تعــاىلُ قول

ِفالن جارحة أهله: ويقال، اكتسبوا: اجرتحوا ُ ُكاسبهم: أي؛ ٌ
َه بحديـدة جَحَرَج: ُقوهلم: ومن الثاين. )١(

: أي؛ ًاحـْرٍ

 . )٢(َّشق جلده

ُجرحـــ(و، َّســـبه: ِهه بلـــسانَحـــَرَج: ِومـــن املجـــاز«: قـــال الزخمـــرشيو ِوه بأنيـــاب وأرضاسَّ وه ُإذا شـــتم؛ )ٍ

 . )٣(»وهُوعاب

 ُرَ اآلخـُّويـدل، ِبْسَمها عـىل الكـُ أحـدُّ يـدلِعْ الوضـِ يف اللغة له معنيان يف أصـلَ اجلرحَّأن، فتحصل مما سبق

 . هُه وشتمُ وعيبِ الشخصُّهو سب؛ ُ آخرٌّله معنى جمازيو. ِدْلِ اجلِّقَعىل ش

ُّفيفهم من تتب، وأما يف اصطالح املحدثني ُُ :  أهنـم يقـصدون بـاجلرحِ اجلـرحِ املحـدثني ملـصطلحِ استعامالتِعَ

ُ يفهم منها سقوطٍ بأوصافِ احلديثِ يف رواةَالطعن ُ عدالتهم أو اختاللُ  .همِ ضبطِ

                                         
 .٤/٤٣٣: ُمعاين القرآن وإعرابه، للزجاج)   ١(

 .١/٤٥١: يف مقاييس اللغة، البن فارس) جرح(مادة )   ٢(

 .١/١٣٠: يف أساس البالغة، للزخمرشي) جرح(مادة )   ٣(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٠٥  

ًعدلـه تعـديال : ُيقـال، ُ تقويمـهِ اليشءُوتعديل، )َّدلَع (ِّ الرباعيِ من الفعلٌو مصدر فهِ يف اللغةُوأما التعديل َّ

َقومه فاستقام: أي؛ َفاعتدل َ  هـو ِ الـراوي يف اللغـةُفتعـديل، وعىل هذا. )١(ٌدولُم عَّإهن: ُّ الشهود أن تقولُوتعديل، َّ

ِوصفه بالعدالة  .ِ واالستقامةُ

 الــراوي ُتزكيــة:  بــهُقــصدُ يَ أن التعــديلِ املحــدثنيِلَ عمــِفهم مــن اســتقراءُفــي،  يف االصــطالحُوأمــا التعــديل

 . مِ رواياهتُوقبول، همِ ضبطُوسالمة، همِ عدالتُ منها ثبوتُفهمُ يٍبأوصاف

ِولعل أقدم تعريف ملصطلح  ٍ
َ ُّ العبـايسِ الفـضلبـن ُحممـدهـو مـا ذكـره ) اجلرح والتعـديل(َّ كنـا عنـد «: قـال، َّ

 بـن ُ عليـه يوسـفَفـدخل، )كتـاب اجلـرح والتعـديل( علينـا ُوهو ذا يقـرأ، )ه٣٢٧ت (ٍ حاتم أيببن الرمحن عبد

ُما هذا الذي تقرؤه عىل الناس؟ فقال، يا أبا حممد: فقال له، ُّاحلسني الرازي ِكتـاب صـنَّفته يف اجلـرح: ُ ُ .  والتعـديلٌ

َ والتعديل؟ فقال أظهر أحوالُوما اجلرح: فقال ُُ ِ َ منهم ثقة أو غرين كانَم؛  العلمِ أهلُ  .)٢(»ٍ ثقةً

ِويمكن أن يفهـم هـذا املعنـى أيـضا مـن قـول  ِ ً ُ ُ  معـاين مـن ٍءيش ِةمعرفـ إىل ًسـبيال ْنجـد مل اَّملـ«: ابـن أيب حـاتمُ

 ِوالـرواة ِالناقلـة ِدولُعـ بـني َزِّميـُن أن َوجـب، ِوالروايـة ِالنقـل ِجهة من ال إ ^اهللا ِرسول ِننَُس نِم وال اهللا ِكتاب

 ِواخــرتاع ِبِذَوالكــ ِاحلفـظ ِوســوء مَهَوالــو ِالغفلـة ِأهــل وبــني، مـنهم ِواإلتقــان ِتْوالثبــ ِاحلفـظ ِوأهــل مِوثقـاهت

 .)٣( »...الكاذبة ِاألحاديث

ما ا :أُح واا  :  

 َوالتعــديل َ اجلـرحَّ أنُيلحــظ، همِ وتعـديلِ الــرواةِ جـرحَ عنـدَاملحــدثون قبـل التــصنيف بـه َا قــامَإن املتأمـل ملـ

ُعندهم يقوم َال مقبـولْدَقا يف الراوي كان عَّ حتقْ إن.ُ والضبطُالعدالة:  عىل أساسني هامني مهاَ ِ فقـدا ْوإن، ِ الروايـةً ُ

َروحا مردودَكان جم ِ كان الراوي داخال يف مرحلةٌا يشءُ اعرتامهِوإن، ِ الروايةً َثبـت بعـد  فـإن ؛ ِ واالختبـارِ االعتبارً

 ِ الــرواةِدخــل يف مرتبــة، ٌأو مل يــرتجح يشء، هِ ضــبطُق اخــتاللَّوإن حتقــ، ِ القبــولِ يف مرتبــةَدخــله ُ ضــبطِاالعتبــار

 .املردودين

ِثـم بيـان أمهيـة ثبـوهتام يف الـراوي حتـى يكـون ،  مـنهامٍّلُ كـِ مفهـومِ مـن بيـانَّدُال بـ، ِنيَسا األسِ هذينِمْهَولف ِ ِ

 .َمقبول الرواية

 

                                         
 .٥/١٧٦٠: يف الصحاح، للجوهري) عدل(مادة : ينظر)   ١(

 .٣٥/٣٦٤: ، وتاريخ دمشق، البن عساكر٣٨:بغدادي، صالكفاية يف علم الرواية، للخطيب ال)   ٢(

 .١/٥: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٣(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٠٦  

 : عدالة الراوي: األساس األول

 : مفهوم عدالة الراوي: املسألة األوىل

ُعدل (ِّ الثالثيِ من الفعلٌ مصدرِ يف اللغةُالعدالة ُككـرم) َ ًدالـة وعدولـةَع، َ ًَ َا ومَضـِأي ر؛ ٌلْدَفهـو عـ، ُ ٌع يف نَـْقً

ُاملريض قوله وح: ِ من الناسُلْدَوالع. ِالشهادة ُ  .)١(ُمهْكُّ

َفعـرب، ِ املحـدثني قبـل التـصنيفِ يف اصطالحُوأما العدالة  تلتقـي ٍ خمتلفـةٍ مـن املحـدثني بعبـاراتٌ عنهـا كثـريَّ

 .ٍ متقاربةٍها يف معانُمجيع

ِّ النَّخعـــيَ إبـــراهيمِمـــا جـــاء عـــن اإلمـــام، ِلْدَ العـــِ مفهـــومِ مـــا وصـــلنا يف بيـــانِومـــن أقـــدم  ِ أهـــلِ فقيـــهَ

ُكان يقال«: حيث قال، )ه٩٦ت( العراق  .)٢(»ٌيبةِ رُ منهْن مل تظهرَم: ُل بني املسلمنيْدَالع: ُ

ٍن كـان فيـه مخـس خـصالَم: ُلْدَالع«: )ه١٨١( املبارك بن اهللا عبدوقال  َشهد اجلامعـةَيـ: ُ  هـذا ُرشبَوال يـ، ُ

ُوال تكون يف دينه خ، )النبيذ: أي(َالرشاب  ِ ُوال يكذب، ٌبةْرُ
ٌوال يكون يف عقله يشء، ِ

ِ ُ«)٣(.  

ُّ الفـزاريُومروان، ُوابن املبارك ،ُاجتمعت أنا«: )ه١٩٤ت( الدمشقي  مسلمبن ُوقال الوليد عنـد سـفيان ، َ

ِ سامل القداحبن ِوسعيد، ِّالثوري َّ ُّل يف اإلسـالم؟ فكلنـا نظرنـا إىل ْدَن العـَفتـذاكرنا مـ، ُ عيينـةبـن ُإذ جـاء سـفيان، ٍ ُُ

َسفيان الثوري أن ي ِمن رضيه أهل الع: فقال،  املباركبن اهللا عبد َفبادر، َّتكلمِّ ُ َ ٌل ْدَفهـو عـ، َه حديثـهِم فكتبـوا عنـْلـَ

ِجائز الشهادة ُّفتبسم سفيان الثوري، ُ ُ َ  .)٤(»الرمحن عبدَأحسن واهللا أبو : وقال، َّ

، ٍ أو معـصيةٍ يف زلـةَأن ال يقـع: ِلْدَ العِطْ من رشَ أنه ليسَ فأوضح)ه٢٠٤ت( ُّ الشافعيُه اإلمامَثم جاء بعد

 ُقبـلُ الـذي تِلْدَ الـشافعي جـاء يف العـِ اإلمـامَ مـن أن كـالمِوعـىل الـرغم، وامهـاُ ال دِ احلـالُ هو غلبةُبل املطلوب

 . الشاهدِ عن عدالةُ ال ختتلفِ الراوي يف هذه املسألةَإن عدالة: ُ القولُمكنُإال أنه ي، هُشهادت

ٍ أحـدا أعطـي طاعـة اهللا حتـى مل خيلطهـا بمعـصية إال حييـىُال أعلـم« الـشافعي ُقـال اإلمـام ْ َ ًِ  زكريـا عليــه بـن ُ

ٍوال عىص اهللا فلم خيلط بطاعة، السالم ْ ُفإذا كان األغلب الطاعـة فهـو املعـدل؛ ِ َّ َ َ املعـصية فهـو ُوإن كـان األغلـب، ُ

                                         
: ، ومـا بعـدها، وتـاج العـروس١١/٤٣٠: ، ولـسان العـرب، البـن منظـور٤/٢٤٦: يف مقـاييس اللغـة، البـن فـارس) عـدل(مـادة : ينظر)    ١(

 . ن وما بعدها٢٩/٤٤٣

 .، واللفظ منه٧٨:، والكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص٤/٢٢٩: ألصفياء، أليب نعيم األصبهاينحلية األولياء وطبقات ا)      ٢(

 .٧٩:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)      ٣(

 .١/١٩٣: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)      ٤(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٠٧  

ِإذا كان األغلب عىل الرجـل«: ً أيضاقالو. )١(»َّاملجرح ُ ُاألظهـر مـن أمـره الطاعـة واملـروءة قبلـت شـهادته، ُ ََ ِ ُ ََ ْ ُِ وإذا ، َ

َكان األغلب األظهر من أمره املعصية ِ ُ ُوخالف املروءة ردت شهادته، ُ َّ ُ
ِ َ«)٢(  . 

ُّ الـذي ذكـره اإلمـام الـشافعيهـذا املعنـى) ه٣٥٤( حبان ُوقد أكد ابن ُلـة يف اإلنـسان هـو أن العدا«: فقـال، ُ

ُيكون أكثر ً أحواله طاعة هللاَ َألنا متى مل نجعل العدل إال م؛ ِ َ ٍن مل يوجد منه معـصية بحـالْ ٌ ِ ْ َ ْأدانـا ذلـك إىل أن لـيس ، ُ َّ

ٌيف الدنيا عـدل ِ ال ختلـو أحـوهلم مـن ورود خلـل الـشيطان فيهـاُإذ النـاس؛ ْ َ ُ ِمـن كـان ظـاهر أحوالـه : ُبـل العـدل، ُ
ُ
ِ

َوالذي خيالف الع، اهللا َطاعة َمن كان أكثر أحواله معصية اهللا: َلْدُ ِ
ُ«)٣(. 

ِن مل يعرَم: ُلْدَالع«: ً أيضاوقال ابن حبان ْيعلـمفمـن مل ؛  التعـديلُ ضدُ منه اجلرحْفُ َ بجـرح فهـو عـُ ٌدل إذا مل ٍ

ِإذ مل يكلف؛ ّيبني ضده َّ ِ الناس من الناسُ َ معرفـة مـا غـابُ ِوإنـام كلفـوا احلكـم بالظـاهر،  عـنهمَ َ ُ ِّ  ِ مـن األشـياء غـريُ

ِاملغيب عنهم  ُالنـاس«:  آخـرٍوضـع يف مألنه قال، ِ الرواةِ حبان بمشاهريِ عند ابنٌّ خاصَكمُويبدو أن هذا احل. )٤(»َّ

َيتبني حتى ِوالعدالة ِالحَّالص عىل ُمهلأحوا َفيجـرح بـام ظهـر منـه مـن اجلـ، َلقدحا وجبُي ما منهم َّ َ ُ  ُحكـم هـذا، ِحْرُ

 .)٥(»الرواة من ِاملشاهري

 ُغلبـة: هـي، ٍ أركـانِ عنـد املحـدثني تقـوم عـىل ثالثـةَ أن العدالـةُيظهـر، ن خالل هذه النـصوص الـسابقةِفم

 :  وبيان هذه األركان الثالثة فيام يأيت.املروءة ُوغلبة، سقِ الفُوعدم، الطاعة

 :  الطاعةُغلبة: الركن األول

ُويستفاد هذا الركن من قول ُ ِإذا كان األغلب عىل الرجل«: )ه٢٠٤ت ( اإلمام الشافعيُ ُ ِاألظهـر مـن أمـره ، ُ ْ ُ َ

ُالطاعة واملروءة قبلت شهادته ََ ِ ُ ٍ وقد أشار غري واحد من املحدثني إىل طاعـة ا.»ََ
ُ ُمنهـا قـول ، لـراوي يف أمثلـة كثـريةَ

ُكــان رجــال يعــرف فيــه أثــر ، ُقــد رأيتــه«: )ُ عمــريبــن  احلــارثبــن محــزة( يف )ه٢٤١ت( حنبــل بــن  أمحــدِاإلمــام َ ُ ً

ً الطحان ثقة رجال صاحلاُكان خالد«: ً أيضاقولهو .)٦(»الصالح ً ًَّ ٌله يف دينه صالح، َّ
ه مـن َبلغني أنـه اشـرتى نفـس؛ ِ

 .)٧(»ٍ مراتَاهللا ثالث

                                         
 .٧٩:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)      ١(

  ٧/٥٣: األم، لإلمام الشافعي)      ٢(

  ١/١٥١:    اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، البن بلبان  ) ٣(

  .١/١٣:    الثقات، البن حبان  ) ٤(

  .٢/١٩٢:    معرفة املجروحني، البن حبان  ) ٥(

  .٢٣٥:   سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد، ص  ) ٦(

 .١/٤٣٤): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن لإلمام أمحد   العلل ومعرفة الرجال،   ) ٧(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٠٨  

ِوالتقوى وغلبة الطاعة ال تعني أن يكون الراوي ضابطا للحديث ٍن راو صـالح صـدوقِكـم مـإذ ، ً متقنا لهً ٍ ٍ 

ــضبط ــتقنُال ي ــدثني، هَ صــناعتُ احلــديث وال ي ــد املح ــرية عن ــة كث ــذلك أمثل ــول أيب : ومنهــا، ول ــرازيُق ــاتم ال  ِّح

ٌهو عندي صالح صدوق يف األ«: ) أيب سلمةبن َعمر( يف )ه٢٧٧ت( ُيكتـب حديثـه، ِّليس بذلك القـوي، صلٌ ُ ُ ،

ُّوال حيتج به ِخيالف يف بعض اليشء، ُ ُ ليس بـذاك ، ٌصدوق، ٌصالح«: ) زياد املوصيلبن َمغرية(ً أيضا يف قولهو .)١(»ُ

 .)٢(»القوي

 :  الفسقُعدم: الركن الثاين

؛  الفـسادِ عـىل وجـهِ من اليشءِليشءُ هو خروج اُسقِوالف، )َقَسَف (ِّ الثالثيِ من الفعلٌ مصدرِ يف اللغةُالفسق

َ الرطبة إذ خرجِتَقَِسيقال ف َُ َ ِ من قرشهاْتُّ  .)٣(سقَفقد ف، رشهِ عن قَ خرجٍ يشءُّلُوكذلك ك، ِ

ــاب الكبــائر، ِ االســتقامةِّ عــن حــدُ هــو اخلــروجُفالفــسق، وأمــا يف االصــطالح  عــىل ِ أو اإلرصارِبارتك

ِالصغائر َّ
)٤(. 

 املعـايص َ وارتكـبِ عـن الطاعـةَرجَ مـن خـُقبل روايةُفال ت،  الراويِ لعدالةٌالزم ٌ رشطِ من الفسقُوالسالمة

ــات ــاىل، ِواملخالف ــه تع  Z ? < = > ;    : 9 8 7  6 5 4 3    2 1 0 / ]: لقول

 . ]٦: احلجرات[

ٍما ذكره غري واحد من املحدثني، ويؤكد ذلك
ٍومـن ذلـك قـول اإلمـام مـسلم ، ُ  ِ الفاسـقُخـرب«: )ه٢٦١ت(ِ

ِ مقبــول عنــد أهــلُغــري ِ شــهادته مــردودة عنــد مجــيعَّكــام أن، مٍلــِ العٍ ٌ ِوقــول ابــن . )٥(»همَ  مــن«: )ه٣٥٤ت (حبــانُ

 يكـون ال ُوالعـدل، ًالْدَعـ يكـون ال َالفاسق ألن؛ هِروايت يف ًصدوقا كان وإن، ِفهَّوالس ِسقِبالف ُِناملعل: املجروحني

  .)٦(»دقهِص عىل ُدَعتمُي ال ِالعدالة ِّحد عن َخرج نَوم، ًجمروحا

ُال يؤخذ «: )ه١٧٩ت ( أنسبن اإلمام مالكُومثله قول  َ من صاحب هوى يدعو الناس]ُالعلم[ُ ،  إىل هـواهِ

ٍ معلنٍوال من سفيه ِ
َ بالسفهُ ِن رجـل يكـذب يف أحاديـثِوال م، ِوإن كان من أروى الناس، َّ

ُ َوإن كنـت ال ، ِ النـاسٍ

                                         
 .٦/١١٨:    اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم  ) ١(

 .٨/٢٢٢:    اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم  ) ٢(

 .٢/٤٧٣: ، واملصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، للفيومي٤/٥٠٢: يف مقاييس اللغة، البن فارس) فسق(مادة :    ينظر  ) ٣(

 .٢٦٠:ُ، والتوقيف عىل مهامت التعاريف، للمناوي، ص٦/١٤٩:  املحيط يف أصول الفقه، للزركيشرالبح:    ينظر  ) ٤(

  .١/٨:    مقدمة صحيح مسلم  ) ٥(

 .١/٧٦:   معرفة املجروحني، البن حبان  ) ٦(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٠٩  

ِتتهمه أن يكذب عىل رسول َ
ِ

ُ  التـي ِ الفـسقِورُ صـَّ يف كلمته هذه أهمَ مجعًا اإلمام مالكَّويبدو يل أن .)١(»...^ اهللا َّ

ُيرد معها حديث  :  يأيتفيام ِ الثالثِ هذه الصورُويمكن بسط،  الراويُ

 :  الفعيلُالفسق: الصورة األوىل

ٌوقد أشـار عـدد مـن املحـد، ونحوها، كرشب اخلمر والزنا والرسقة، وأمثلة هذه الصورة كثرية ثني إىل هـذه َ

 : منها، الصورة بعبارات كثرية

َسمعت ابن«: )ه٢٥٧ت( خرشم بن ُّ عيلُقال احلافظ َال يـسم«:  يقـول]هـو الـشافعي[ إدريـس ُ ُع احلـديث ُ ُ

َرشب املسكرَممن ي
ِ ُ  .)٢(»َال وال كرامة، ُ

ٌة َقـِأث: ]وقاصبن أيب [ ِ سعدبن َمرُعن ع، ٍ معنيبن ُسألت حييى«: )ه٢٧٩ت ( أيب خيثمةبن وقال أبو بكر

 .)٣(»!ٍّ عيل ريض اهللا عنه ثقة؟بن َ احلسنيَن قتلَكيف يكون م: هو؟ فقال

ُوكـان الغالـب ، ِ احلـديثِمل يكـن مـن أصـحاب«: )َ منـاذربن حممد( يف )ه٣٦٥ت ( عديُوقال احلافظ ابن

َّعليه املجون والل  .)٤(»هوُ

 : الفسق القويل: الصورة الثانية

ومـن إشـارات املحـدثني إىل ، ^ اهللا ِ رسـولِ صحابةُوشتم،  احلديثُورسقة، ُالكذب: ومثال هذه الصورة

 : هذه الصورة

ُال يكتـب عنـه«: )احلميـد عبد بن أنس( عن أخيه َِلئِ عندما س)ه١٨٨ت (احلميد عبد بن ُقال جرير فإنـه ؛ ُ

ِيكذب يف كالم ِوعبيد،  عروةبن ِ من هشامَعِوقد سم،  الناسُ ِذب يف حديثْولكن يك؛ ُ عمربن  اهللاُ
فـال ، ِ النـاسُ

 .)٥(»ُيكتب عنه

 .)٦(» احلديثُكان يرسق، ٍ ليس بثقةُّالة املدينَبَ زبن ] احلسنبن ُحممد[«: )ه٢٣٣ت ( معنيبن حييىوقال 

 مـن أيـن جـاء ُقلـت: قـال عـثامن الـدارمي، »ٍ لـيس بثقـةُّ أبان القريشبن العزيز عبد«: ًوقال ابن معني أيضا

                                         
 .٤٠٣:   املحدث الفاصل بني الراوي والواعي، للرامهرمزي، ص  ) ١(

 .٥/٦٧: الكالم وأهله، أليب إسامعيل اهلروي   ذم   ) ٢(

 .٦/١١٢:    اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم  ) ٣(

 .٧/٥٢١:    الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي  ) ٤(

 .٢/٢٨٩:    اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم  ) ٥(

 .٣/١٧٩): رواية الدوري(اريخ ابن معني ت   ) ٦(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢١٠  

 .)١(» فريوهياِ الناسَ أحاديثُذكان يأخ«: فقال، هُضعف

ًابن معني أيضاوقال  ِ أو أحدا من أصحابَ عثامنَن شتمَكل م«: ٍ ال ، ٌملعـون، ٌفاسـق، ٌ دجـال^ اهللا ِ رسـولً

ُيكتب حديثه ُ  .)٢(» أمجعنيِ والناسِ واملالئكة اهللاُِوعليه لعنة، ُ

 : الفسق االعتقادي: الصورة الثالثة

ِوتتمثل هذه الصورة من صور ا ِاف والغلو يف اتباع اهلـوىِلفسق باإلرسُ ، ِّ احلـقِجَجـِ عـن حِ اإلعـراضمـع، ِّ

ْوعىل مح، ٍ عىل ضعف يف الدينُّ يدلمما  ِ مـن املعـايص العمليـةٍ مـن كثـريِ عـىل الفـسقُّبـل هـو أدل،  عظيمٍ وجهلٍقُ

 .والقولية

ُومما يشري إىل هذه الصورة من صور الفسق قول  ِ
ُ ،  األهـواءِ أهـلُ شـهادةُقبلُت« :)ه٢٠٤ت ( الشافعيِاإلمامُ

وقــد تقــدم تفــصيل هــذه الــصورة عنــد  .)٣(» ملــوافقيهمِ بــالزورَألهنــم يــرون الــشهادة؛ إال اخلطابيـة مــن الرافــضة

 .فال حاجة إلعادته،  الراويِاحلديث عن مذهب

 : غلبة املروءة:  الثالثُالركن

ُي سـبق ذكـرهالـذ )ه١٨١ت ( املبـاركبن اهللا عبد ِ يؤخذ من قولُ الركنوهذا ٌوال يكـون يف عقلـه يشء«: َ
ِ ُ« 

َوإذا كـان األغلـب األظهـر مـن أمـره املعـصية«: )ه٢٠٤ت( ِّ الـشافعيِ اإلمامِومن قول ِ ُ َّوخـالف املـروءة ردت ، ُ ُ
ِ َ

 .»ُشهادته

 ثـم . يف األصـلٌ مباحـةَوالثانيـة، ِ يف األصـلٌمةَّوىل حمرُأن األ: ِ املروءةِوخوارم،  الفسقِ بني موجباتُوالفرق

ٌإن ما يفسق به الراوي واضحة ُ َّ ، ُواألزمـان، ُ فيـه األنظـارُ ممـا ختتلـف فهـو املـروءةُوأما اعتبار، صوص الرشيعةبن ُ

ُ أمرا خمِ احلديثِ من نقادٌفام يعتربه ناقد، ُواألحوال ُال باملروءة قد ال يعتربً ً خماله آخرً ًث دلـيال عـىل ِّدُه حمـُّوما يعـد، ُ ٌ

 . هِ يكون كذلك عند غريقد ال، ِ يف العقلٍخفة

 ِ انخـرامَأن مـسألة، هم مـع الـرواةِلُ املحـدثني وطرائـق تعـامِعمـل ِ اسـتقراءِ مـن خـاللُقد نلحـظ، ومن هنا

ِولبيان هذه املسألة وحدودها وأبعادها.  النقادُ املحدثني وآراءُ الراوي اختلفت فيها اجتهاداتِمروءة ال بـد مـن ، ِ

ِ التي كانت سببا يف تركِ واألفعالِ الصفاتِّ أهمِعرض مـع ،  املحـدثنيِ بعـضِلَبـِ الـرواة مـن قِ الرواية عن بعـضً

 :  بقية املحدثني من ذلك الراويِبيان موقف

                                         
 .١٦١:، ص)ية الدارميروا( تاريخ ابن معني   ) ١(

 .٢/٢٨٤:  الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي  ) ٢(

 .١٢٠:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص  ) ٣(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢١١  

 : كثرة الكالم: ًأوال

َقلت للحكم«: )ه١٦٠ت ( احلجاجبن شعبةُومثاله قول  َ ؟ ] عمـر الكنـديأيب[ِ حتمل عن زاذان ْلك مل ما: ُ

ُ فاإلمام احلكم.)١(» الكالمَكان كثري: قال ِومـن أجـل ، ِ عتيبة رأى أن كثرة الكالم مـن خـوارم مـروءة الـراويبن ُ

ِذلك مل حيمل احلديث عن زاذان الكندي لكثرة كالمه ِِ. 

زاذان قـد «: )ه٣٦٥ت ( عـديُ ابن فيهوقال. )٢(»ثقة«: قال يف هذا الراوي) ه٢٣٣ت( معني بن لكن حييى

، ٍ مـسعودَ عـىل يديـه يعنـي ابـنُوتـاب زاذان، ٍ مـسعودُمـنهم  ابـن؛ ^  اهللاِ رسـولِ مـن أصـحابٍروى عن مجاعة

ٌوأحاديثه ال بأس هبا إذا روى عنـه ثقـة، ِّ الفاريسَوسلامن،  عمربن اهللا ِوعبد، َوروى عن أيب هريرة  ُوكـان يبيـع، ُ

ِ وهـذا يعنـي أن انخـرام مـروءة الـ.)٣(» كالمهِوإنام رماه من رماه بكثرة،  بالكوفةَالكرابيس
ِراوي بكثـرة كالمـه مل َ ِ

ِتكن أمرا متفقا عليه عند نقاد احلديث قبل التصنيف ً ًَّ ُ. 

 : التطفل يف الطعام: ًثانيا

،  لـيس بـيشءٍ منظـوربـن زكريـا:  يقول)ه٢٣٣ت (]بن معني[ ُسمعت حييى«: عباس الدوريُومثاله قول 

ًفراجعته فيه مرارا  . )٤(»ًاّوكان طفيلي: قال، ٍفزعم أنه ليس بيشء، ُ

َومـن كانـت هـذه صـورته يف املطعـ، ُ ال يبايل من أين كـان مطعمـهُّالطفييل«: )ه٣٨٥ت ( شاهنيُقال ابن ، مُ

ِخفت أن ال يكون مأمونا يف الع ًِ َ  .)٥(»ُّفوجب التوقف فيه، ٍ صالحبن ُوقد مدحه أمحد، لمُ

 حييـى َِلئُسـ«: موضـع آخـر يف  قـول عبـاس الـدوريُّويدل عىل ذلك، ه فيهَ رأيَّ معني غريبن  حييىَّيبدو أنو

ًقد سألتك عنه مرة: ُفقلت، ال بأس به: فقال، ٍ منظوربن عن زكريا  هـذا مـن َأو نحـو،  الـرأيَفلم أرك فيه جيـد، ُ

؛ ٌإنام كـان فيـه يشء«:  معنيِفقول ابن. )٦(»ًفيلياُزعموا أنه كان ط؛ ٌوإنام كان فيه يشء، ٌ به بأسَليس: فقال، الكالم

 مـا َّوأن،  بـهَوأنـه بـدا لـه أنـه ال بـأس، فسهبن هْومل يلحظ، ًقل إليه نقالُ عىل أن ذلك نٌ دليل»ًيازعموا أنه كان طفيل

 .واهللا أعلم،  يف الرواية عنهٍ مؤثرُقيل فيه غري

 

                                         
 .٢/٩٤: الضعفاء الكبري، للعقييل)   ١(

 .٣٣٨: معني، صبن سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى)   ٢(

 .٤/٢١٠: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٣(

 .٣/١٦٠): رواية الدوري(  تاريخ ابن معني ) ٤(

 .٣٢:املختلف فيهم، البن شاهني، ص)   ٥(

 .٣/٢١٩): رواية الدوري(تاريخ ابن معني )   ٦(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢١٢  

 : ًالبول قائام: ًثالثا

ِأتيت سـامك«: )ه١٨٨ت (َّاحلميد الضبي عبد بن ُ احلافظ جريرُومثاله قول ُ حـرب فرأيتـه يبـول بـن ُ ُ ، ًقـائامٍ

َرفَقد خ: ُقلت، ٍومل أسأله عن يشء، ُفرجعت  ابـن تعقبـهاحلميـد  عبـد بـن ُ الذي ذهب إليه جريـرن هذا لك.)١(»ِ

ُّلــسامك حــديث كثــري مــستقيم إن شــاء اهللا كلــ«:  بقولــهعــدي ٌ ٌ  تــابعي ِوهــو مــن كبــار، َّوقــد حــدث عنــه األئمــة، هٌ

ِوأحاديثه ح، الكوفيني َّسان عمُ  .)٢(» بهَ ال بأسٌوهو صدوق، ن روى عنهٌ

ْ عىل الربُالركض: ًرابعا  : )٣(ونَذِ

ٍمل تركت حديث فـالن؟ قـال: قيل لشعبة«: )ه٢٠٦ت( ِّ جعفر املدائنيبن ِ حممدُومثاله قول َ َ َ
ُرأيتـه يـركض : ِ ُ

َعـىل بـرذون فرتكـت حديثـه َُ ٍ َ الـذي تـرك شـعبة حديثـه حتـى يتـسنى اسـم الـراويُومل يـذكر الـرواة .)٤(»ِ ُ  يف ُ النظــرَ

 . من الرواية عنه اآلخرين املحدثنياقفمو

 : زاحِ املُكثرة: ًخامسا

َّسـمعت أبــا داود السجـستاين«: ِّ عبــدان األهـوازيُومثالـه قـول ُأنــا ال أحـدث عــن أيب :  يقـول)ه٢٧٥ت( ُ ِّ ُ

َمل: ُقلت، ] املقدامبن أمحد[ ِاألشعث
َألنـه كـان يعلـم املجـان: ؟ قالِ ُ ُ ِّ َ املجـونُ ٌكـان  جمـان، ُ َون رصرُّة يـرص بالبـرصُ ُ 

َفـإذا مـر مـ، ًوجيلـسون ناحيـة، ِفيطرحوهنا عىل الطريق، راهمَد َ أن يأخـذَوأراد، َِن حلظهـاَّ ، ْعهاَضـ: ها صـاحوا بـهُ

َليخجل ِفعلم أبو األشعث املارة بالبرصة، ُ الرجلَ َ َ َهيئـوا رصر؛ َّ َُ َّ زجـاج كـرصر الـدِّ ِ
َ ُ ٍ ِفـإذا مـررتم بـرصرهم، راهمُ ُ ،

ُفـاطرحوا رصر الزجـاج التـي معكـم، وا بكـمفأردتم أخذها فـصاح َوخـذوا رصر، ُ ُ ففعلـوا ،  التـي هلـمِ الـدراهمُ

 .)٥(»ذلك

أيب (فقــال يف ترمجــة ، ٍّوهــذا الــذي ذكــره أبــو داود السجــستاين مــن خــوارم املــروءة خالفــه فيــه ابــن عــدي

...  حيـث لقيـهُ ويفتخـرُسمعت أبا عروبـة يثنـي عليـه،  الناسُ عنه أئمةَثَّحد،  الصدقِهو من أهل«: )األشعث

ُ ال يؤثر فيهُّوما قال فيه أبو داود السجستاين  .)٦(» الصدقِألنه من أهل؛ ِّ

                                         
 .٤/٥٤١:    الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي  ) ١(

 .٤/٥٤٣:    الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي  ) ٢(

َال املعجمة، واجلمع براذين، واألنثى برذونة، ويطلُق عىل غري العـريب مـن اخليـل، وهـو خـالُف العـراببكرس الباء والذ: ِ   الربذون  ) ٣(
ِ ِ : ينظـر. ُ

 .١/١٧٣: َّ، وحياة احليوان الكربى، لكامل الدين الدمريي١/٤١: املصباح املنري، للفيومي

 .١١٠:   الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص  ) ٤(

 .١/٢٩٤: مل يف ضعفاء الرجال، البن عدي   الكا  ) ٥(

 .١/٢٩٥:    الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي  ) ٦(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢١٣  

 : اللعب بالشطرنج: ًسادسا

ُومثالـه قــول ُفرأيتــه يلعــب، ُلقيــت ناجيـة الــذي روى عنــه أبــو إســحاق«: )ه١٦٠ت ( احلجــاجبــن  شــعبةُ ُ 

ُبالشطرنج فرتكته ِفشعبة رأى أن لعـب الـشطرنج ممـا خيـل بمـروءة . )١(»ٍل عنهُثم كتبت عن رج،  عنهْفلم أكتب، ِّ ُِّ ُ ِ َ

ِثم ملا تبني له صـدق الـراوي رجـع إىل الروايـة عنـه، الراوي
َ ُ أال تـرى أن «:  البغـداديُاخلطيـبُويف ذلـك يقـول ، َ

ُثـم اسـتبان لـه صـدقه يف الروايـة وسـالمته ، َشعبة يف االبتداء جعل لعبه الشطرنج ممـا جيرحـه فرتكـه ِ
ِّ مـن الكبـائر ُ

ًفكتب حديثه نازال َ«)٢(. 

َجئنا إىل فضالة«: ِّ خالد احلراينبن  عمروبن خيثمة عيلًومن األمثلة أيضا قول أيب  َّ مفـضلبـن َ َ  َ فـضالةبـن ُ

ِّ يلعـب بالـشطرنج)٣(ٌفإذا هـو قاعـد يف مـسجده،  منهَعَ لنسم)ه٢٢٦ت(  ِجئنـاك مـن املـسجد، ُيـا شـيخ: ُفقلـت، ُ

َّإيل إيل، يا ابن أخي:  عىل هذا؟ فقالٌوأنت عاكف، ^ اهللا ِول رسَمْلِ عنك عَلنكتب  .)٤(»ْفذهبنا وتركناه، َّ

ًمن حيث اعتبار بعـض املحـدثني لعـب الـشطرنج خارمـا ملـروءة ؛ ويبدو أن هذا املثال ال خيتلف عن سابقه َ
ِ ِ ُ

ِوسببا من أسباب ترك الروايـة عنـه، الراوي ُمـع أن الفحـص حلالـه قـد يظهـر خـال، ً ُ َ ف ذلـك كـام يف مثـال ناجيـة َّ

 .املتقدم

 :  يف منزل الراويِنبورُّ الطِسامع صوت: ًسابعا

ُومثالـه قــول َأتيـت م: ُقـال شــعبة«: )ه٢٠٦ت( األزدي ٍ جريــربـن ِوهــباحلـافظ  ُ َنــزلُ ، ٍ عمــروبــن ِ منهـالِ

ِفسمعت منه صوت الطنْبور ُّ َ َوهال سألته: ُقلت، ْومل أسأله، ُفرجعت، ُ ْ َ  .)٥(»!علم؟فعسى كان ال ي، ّ

ِلكن الناظر يف مواقف املحدثني من الروايـة عـن املنهـال ِ ِ
ُ عمـرو جيـدها خمالفـة ملـا ذهـب إليـه شـعبةبـن َ ً ُ  بـن ٍ

ٌ عمرو ثقةبن ُاملنهال«: ٍ معني قالبن حيث إن حييى؛ احلجاج َممـا يعنـي عـدم ، )٧(»ٌثقـة، ٌّكويف«: وقال العجيل، )٦(»ٍ

ًاعتبارهم ملا ذكره شعبة خارما ملر ُ  .واهللا أعلم، وءتهِ

                                         
، والكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ٢٤٣:، وتاريخ أسامء الثقات، البن شاهني، ص٢/١٥٠): رواية ابن حمرز(   تاريخ ابن معني  ) ١(

 .، واللفظ منه١١١:ص

 .١١١:علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص   الكفاية يف   ) ٢(

) ٥/٩٧: الـضعفاء الكبـري(، ويف نـسخة )قاعـد يف املـسجد(املعطـي قلعجـي  بتحقيـق عبـد) ٣/٤٥٦: الضعفاء الكبري، للعقييل(   يف نسخة  ) ٣(

ُولعلها األوىل، ألن األقرب إىل الواقع أن يلعب الرجل يف مسج) قاعد يف مسجده(بتحقيق مازن الرسساوي  د بيته بالشطرنج ال أن يلعب َ

 .به يف املسجد العام، واهللا أعلم

 .٣/٤٥٦:    الضعفاء الكبري، للعقييل  ) ٤(

 .١١٢:، والكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص٤/٢٣٦:    الضعفاء الكبري، للعقييل  ) ٥(

 .٣/٤٠٧): رواية الدوري(   التاريخ، البن معني   ) ٦(

 .٤٤٢: /، للعجيل   الثقات  ) ٧(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢١٤  

 : أخذ األجرة عىل التحديث: ًثامنا

َومثاله قول احلافظ سلمة ٍ شبيببن ُ َيكتب عمـن يبيـع احلـديث؟ قـال:  حنبلبن ُ أمحدَسئل«: )ه٢٤٧ت (َ ُ ُ َُّ :

ُّ إسـحاق اهلمـذاينبـن داربن بن ُوقال أمحد .)١(»وال كرامة، ال َّسـمعت أبـا حـاتم الـرازي«: َ وسـئل ، )ه٢٧٧ت (ُ

ِأخذ عىل  احلديثَّعمن ي ُ ُال يكتب عنه:  فقال؟ُ ُ«)٢( . 

ُّوالسبب يف منْع الكتابة عن مثل هذا الراوي هو كـام قـال اخلطيـب البغـدادي  ُ ُِ ِ عـوا مـن ِنُإنـام م«: )ه٤٦٣ت(ِ

ِذلك تنزهيا للراوي عن سوء ِ عثِ عىل الروايةَ األجرُن كان يأخذَ مَألن بعض؛ ِّ الظن بهً ِ عـىل تزيـدَرُ
ِه وادعائـُّ

ه مـا مل ِّ

 .)٣(»ُ ما كان يعطىِألجل، ْعَيسم

ِلكن عدم الكتابة عمن يأخذ أجرا عىل التحديث مل يكن متفقا عليه بني نقاد احلديث ِ ًِ ً ُُ ََّّ ُّويدل عىل ذلك قـول ، َ

ِكنا نختلف إىل أيب نعيم الفـضل«: ٍ خالدبن ِ جعفربن عيل ٍ ُ ُ ِّ دكـني القـريش بـن ُ َ ُ ٍ َنكتـب عنـه احلـديث) ه٢١٨ت(ُ ُ ُ ،

َفكان يأخذ منا الدراهم الصحاح ِّ َ َّ ُ ًفإذا كان معنا دراهم مكرسة يأخذ عليها رصفا، ُ ُْ ٌَ َّ ُ ُ«)٤(. 

 : الدخول عىل السلطان: ًتاسعا

ُكان وكيـع ال حيـدث عـن هـشيم: ُ يقول)ه٢٧٥ت (ُسمعت أبا داود«: ُّ اآلجريٍعبيدُومثاله قول أيب  ُ ِّ ُ ألنـه ؛ ٌ

ُكان خيالط ٌالذي ذهب إليه وكيع مل يوافقه عليه أحد مـن املحـدثني لكن هذا .)٥(» السلطانُ ٌ َألن هـشيم؛ َ ٍ بـشري بـن ُ

ُحافظ بغداد وحمدثها ُِّ ٌومل يتخلف عن الرواية عنه أحد من املحدثني، َ ِ)٦( . 

: يقـول، )ه٢٣٣ت (ٍ معـنيبـن ُسمعت حييـى«:  اجلنيدبن إبراهيمًومن األمثلة عىل هذه الصورة أيضا قول 

ِأحب إيل من هـشام، َعن عائشة، ِعن األسود، َمعن إبراهي، ٌمنصور َّ : قيـل لـه. عـن عائـشة، عـن أبيـه، َروةُ عـبـن ُّ

َّ أحب إيلٌومنصور، ٌمها سواء: عن عائشة؟ قال، َعن عروة، ُّفالزهري ًألن الزهري كان سلطانيا؛ ُّ ّ ُِّ«)٧(.  

                                         
 .١٥٤:   الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص  ) ١(

 .١٥٤:   الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص  ) ٢(

 .١٥٤:   الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص  ) ٣(

 .١٥٥:   الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص  ) ٤(

 .١٣٢:الت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين يف اجلرح والتعديل، ص   سؤا  ) ٥(

 .٧/٣٠٢: سري أعالم النبالء، للذهبي:    ينظر  ) ٦(

 .٣٥٥: معني، صبن    سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى  ) ٧(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢١٥  

ُمثله أيضا قول أيب و  َّسهر الدمـشقيُ مـبـن األعـىل بدع َيعني احلافظ[قيل له «: )ه٢٨١ت( ُّزرعة الدمشقيً

َإنـه يـسند أحاديـث: ُ أليب مسهر]أي أبو زرعة[ُقلت . ٌثقة: ُ عتبة؟ قالبن ليامنُفام تقول يف س: ]سهرُ مأبا ُ ِ
 عـن أيب ُ

 .)٢(»ه بالسلطانُ إال لصوقٌومل يكن له عيب، وهو ثقة، )١(ٌهي يسرية: قال، ِالدرداء

ُمل يكـن الـدخول عـ، ففي هـذين املثـالني ِ ًخارمـا يف عدالـة الـراوي، ىل الـسلطانُ ًأو سـببا مـن أسـباب تـرك ، ِ

ِوإنام كان عيبا ترتجح بسببه رواية غريه عليه، ِالرواية عنه ُ ًُ َّ. 

 : رشب النبيذ: ًعارشا

ُومثاله قول : ٍ عـامرُوقال ابن، قاله حييى، ثقة: ٍ نافعبن هِّرب عبد ُ احلناطٍأبو شهاب«: )ه٣٨٥ت ( شاهنيِ ابنُ

ِن يطعن فيه من أجلإنام كا ُ َ  .)٣(»ُإنه كان يرشب النبيذ؛  النبيذُ

ِوالطعن عىل الراوي برشب النبيذ مل يكن متفقا عليه بني نقاد احلديث ًِ ِ ْ ُأنه ال يطعـن ، ُبل كان املشهور عنهم، ُ

ُوأقـف عنـده ، صـحيح النبيـذ ُحتـريم«: )ه٢٣٣ت (معـني بـن حييـىُّويدل عىل ذلـك قـول ، عىل الراوي بسببه  الِ

ومثلـه قـول أيب  . )٤(»صـحاح َبأحاديـث آخـرون ٌقـوم هَمـَّوحر، صحاح َبأحاديث صاحلون ٌقوم هَرشب قد، هُمِّأحر

، مـنهم ًعددا له ُوسميت، الكوفة ثيِّحمد من َالنبيذ َبِرش نَم حنبل بن َأمحد ُجاريت«: )ه٢٧٧ت( ِّحاتم الرازي

  .)٥(»همُعدالت مِبزالهت تسقط وال، هلم ٌزالت هذه: فقال

 : عدم االطمئنان يف الصالة: أحد عرش

ُومثاله قول ً رجل معتمـراَسأل«: امللك عبد بن ِ هشامُ ِ ، وأنـا عنـده، )ه١٨٧ت (]هـو ابـن سـليامن التيمـي[ ٌ

ِمل مل حتم: فقال له
َ
ْال حتمل: فقال يل، ُخدعني شعبة: ُّ عن أيب الزبري؟ فقالْلِ َفإين رأيتـه يـيسء صـالته، ِ ُُ ِّ أين مل َليـت، ُ

َكن رأيت شعبةأ ُ«)٦(.  

ُ؟ هو ال حيسن!ُّ عن أيب الزبريُتأخذ: قال يل شعبة«: )ه١٩٤ت (العزيز عبد بن ُوقال سويد  .)٧( »!ِّ يصيلُ

                                         
، )هـي يـسرية: (فـوردت) ١/٢٨٩: حـاتماجلرح والتعـديل، البـن أيب (، وأما يف )هي ميرسة(   يف املطبوع من تاريخ أيب زرعة وردت هكذا  ) ١(

 .ولعلها هي الصواب

 .٣٨٢:عة الدمشقي، صر   تاريخ أيب ز  ) ٢(

 .١٦١:   تاريخ أسامء الثقات، البن شاهني، ص  ) ٣(

 .٣٤١: معني، صبن    سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى  ) ٤(

 .٢/٢٦:    اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم  ) ٥(

 .٤/١٣٠: ، للعقييل   الضعفاء الكبري  ) ٦(

 .١/١٥١:    اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم  ) ٧(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢١٦  

ومـن أقـوهلم يف ، ِ مـن األئمـةٌه عـددَقـَّوث، ٌ مـشهورٌّتـابعي، ُّ تدرس املكـيبن ِ مسلمبن ُوأبو الزبري هو حممد

بـن [ُسـألت حييـى «:  سعيد الدارميبن ُوقال عثامن. )١(» جابر ثقةُ صاحبأبو الزبري«:  معنيبن  حييىُقول: ذلك

 بـن ُحممـد«: ُّوقال العجيل. )٢(»ثقتان: أو أبو الزبري؟ فقال، ُّأحب إليك عن جابر،  املنكدربن ُحممد: ُقلت، ]معني

وكـان ، اهللا عبـد بـن ِريـروي عـن جـاب«: وقال، وذكره ابن حبان يف الثقات. )٣(»مسلم أبو الزبري املكي تابعي ثقة

 .)٤(»من احلفاظ

ًفكل هذا يدل عىل أن ما ذهب إليه شعبة مل يكن أمرا متفقا عليه بـني نقـاد احلـديث ً ُ َّ ُّ ُبـل مل يعتـربه أحـد غـري ، ُّ ٌ ْ ِ

 .شعبة رمحه اهللا تعاىل

 : طرق إثبات عدالة الراوي: املسألة الثانية

ُتثبت عدالة الراوي من خالل أحد ثالث طرق ُ ُِ ِ ِ ِتعديل اهللا سبحانه لـبعض الـرواة: هي ،ُ أو شـهرة الـراوي ، ُ

ُوسيتم احلديث عن هذه الطـرق فـيام . أو املعايشة اليومية له، ِأو معرفة عدالة الراوي من خالل القرائن، بالعدالة

 : يأيت

 : معرفة عدالة الراوي من خالل تعديل اهللا له: الطريق األوىل

ِوهذه الطريق خاصة بصحابة رسول  ِ َألن اهللا سبحانه اختارهم ليكونوا محلة رسالته، ^اهللا ٌ ، ورفـاق نبيـه، ََّ

، بعـد ذلـك، َفـال جمـال، َّ الـرس وأخفـىُن يعلمَّه عمِلصدور؛  عىل اإلطالقِ التعديلِ أعىل أنواعُّعدُ يُذا التعديلوه

 .دقهم وأمانتهمِصأو يف ،  يف عدالتهمِللطعن

 ذلـك قـول ُّيـدل عـىلومما ، ِبِذَم من الكَوبراءهت، ِهم يف النقلَ أمانتُدِّ يؤكِ عن الصحابةَ املنقولَ الواقعَّثم إن

، ٌوأشـغال ٌيعةَضـ لنـا كانـت،  ^اهللا ِرسـول َحـديث ُكـان يـسمع نـاُّكل لـيس«: ٍ عازببن ِ الرباءِّ اجلليلِّالصحايب

ُّمـا كـل مـا «: ة أخـرى يقـول الـرباءويف رواي .)٥(»الغائب ُالشاهد ُثِّحدُفي، ٍيومئذ بونِيكذ يكونوا مل الناس َّلكنو

ِنحدثكم عن رسول ِّ ُومنه ما حدثنا عنه أصحابه، ناهْعِمنه ما سم، ِ سمعناه منه^ اهللا ُ ْونحن ال نك، َّ  .)٦(»ُبِذُ

                                         
 .٧/٢٨٩: ، والكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي١/٢٣٥:    التاريخ الكبري، البن أيب خيثمة  ) ١(

 .٧/٢٩٠: ، والكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي٢٠٣:، ص)رواية الدارمي(   تاريخ ابن معني   ) ٢(

 .٤١٣:ثقات، للعجيل، ص   ال  ) ٣(

 .٥/٣٥١:    الثقات، البن حبان  ) ٤(

: املــستدرك عــىل الــصحيحني(، واحلــاكم يف )٢٣٥:املحــدث الفاصــل بــني الــراوي والــواعي، للرامهرمــزي، ص(أخرجــه الرامهرمــزي يف  ) ٥(

 .»هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني«: ، ثم عقب عليه بقوله)٤٣٨: ، رقم١/٢١٦

 .، ورجال إسناده كلهم ثقات)٣٤(رقم ) الفوائد( الفريايب يف أخرجه جعفر ) ٦(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢١٧  

ُ عبادَرَوذك َّ راشد أن بن َّ ِ ذكر قصة عن أنسَقتادة«ٍ ً َسمعت هـذا مـن أنـس؟ : ٌفقال رجل لقتادة، ]بن مالك[ َ

ٍجل ألنسقال ر، نعم: قال ِأسمعه من رسول: ٌ َ
ِوحـدثني مـن مل يكـذ، ؟ قال نعم^ اهللا ِ ، ُا نكـذبنّـُواهللا مـا ك، ْبَّ

 .)١(»ُوال ندري ما الكذب

 عنـد ِمةَّ املـسلِ من األمور كانتِ الصحابةَ أن عدالةُيلحظ، ِ والتعديلِحٍ واجلرِلَلِ والعِنةُّ السِبُتُوالناظر يف ك

َفكيــف جرحــت مــ: ٌفــإن قــال قائــل«: )ه٣٥٤ت ( حبــانِابــنذلــك قــول ُّويــدل عــىل .  املحــدثنيِمجــاهري ن بعــد َ

ِ موجود يف أصحابُ واخلطأُ والسهو؟َوأبيت ذلك يف الصحابة، الصحابة َ كام وجد فـيمن بعـد^ اهللا ِ رسولٌ ِ هم ُ

َ نزه أقدارَتبارك وتعاىل إن اهللاَ: ِّمن املحدثني؟ يقال له َب قـْلـَ عن ث^ اهللا ِ رسولِ أصحابَّ هم َ أقـدارَوصـان، ٍحادٍ

ُعـن وقيعـة م
ُب هلـم غــريْ فالثلـ...ُ يقتـدى هبـمِهـم كــالنجومَوجعل، ٍصِنـتقِ ُّلقـدح فـيهم ضـد اإليــامنوا، ٍاللَ حـُ ُ ،

ِ قرنا بعد رسولِ الناسُألهنم خري،  النفاقُهم نفسِ ألحدُصُّوالتنق  .)٢(»^ اهللا ً

َ حل^ اهللا ِ رسولَإن صحابة«: )ه٣٦٥ت ( عديِابنومثله قول 
ُق صِ َوتقادم ع، ِحبتهمِّ ِ ، هم يف اإلسـالمِهـدُ

ُّلكل واحد منهم يف نفسه حق وحرمة للصحبة ٌُ ٌّ ِ ٍ ِِّ َفهم أجل من أن ي؛ ُ ٌتكلم أحد فيهمُّ َّ«)٣(. 

 ِ اخلبيثـةِ ذلـك مـن ذوي األغـراضَوا فاعـلُّوعـد، ^ اهللا ِ رسـولِ يف صـحابةِمُّ املحدثون من التكلَرَّبل حذ

َإذا رأيـت «: )ه٢٨١ت (ويف هذا املعنى يقـول أبـو زرعـة الدمـشقي، ُّ السننِ وإبطالِلرشيعة اِمْ إىل هدُالتي هتدف

ِالرجل ينتقص أحدا من أصحاب ً ُ ُ ٌ أنه زنديقْ فاعلم^ اهللا ِ رسولَّ َوالقـرآن ، ٌّ عنـدنا حـق^َوذلك أن الرسـول ، ِ

َ والـسننَوإنام أدى إلينا هـذا القـرآن، ٌّحق ِيريـدون أن جيرحـوا شـهودنا ليبطلـوا وإنـام ، ^ اهللا ُ أصـحاب رسـولُّ
ُ َ ُُ ِّ ُ

ُّالكتاب والسنَّة  .)٤(»وهم زنادقة، ُواجلرح هبم أوىل، َ

ٌأصحاب حممد عليـه الـسالم أصـابتهم نفحـة «: )ه١٥٤ت (ٍ راشدبن ُ معمرُواخلالصة هي كام قال احلافظ ٍ
َّ

ِّفال حيتاجون إىل تعديل املعدلني وتزكية املزكني. )٥(»من النُّبوة ِّ. 

 

                                         
 راشـد؛ وثقـة بعـض األئمـة وضـعفه آخـرون، ولعـل بـن ، ورجال إسناده ثقات سوى عباد)٢/٦٣٤: املعرفة والتاريخ(أخرجه الفسوي يف  ) ١(

: اجلـرح والتعـديل، البـن أيب حـاتم: ينظـر. يثصالح احلـد: صالح، وقال ابن أيب حاتم:  معنيبن األوىل هو التوسط يف أمره كام قال حييى

٦/٧٩. 

 .١/٣٥:     معرفة املجروحني، البن حبان ) ٢(

 .٤/١٦٣: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي ) ٣(

 .٤٩:   الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص  ) ٤(

 .٢/٤٨٠:    السنة، أليب بكر اخلالل  ) ٥(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢١٨  

 : معرفة عدالة الراوي من خالل شهرته هبا: الطريق الثانية

ِ عدالته من خاللُفقد تثبت، ُ رضوان اهللا عليهمِ الراوي من الصحابةِإن مل يكن  .ِ شهرته بالتقوى والـصالحُ

ِ شـهرهتم بالـصالحْحيـث أغنـت، ُ يقتـدى هبـمً احلديث الذين كانوا أئمـةِ من رواةٍ عىل كثريُ تنطبقُوهذه الطريق ُ 

 . عن البحث عن عدالتهمِستقامةواال

، ُ وشــعبةَوأبـو حنيفـة،  ســريينبـن ُوحممـد، ُّوالـشعبي، ِبِّ املــسيبـن ُسـعيد: ِ هـذا الـصنف مــن الـرواةنِومـ

 بـن وحييـى،  سـعيد القطـانبـن وحييـى،  عيينةبن ُوسفيان،  املباركبن اهللا ُوعبد، ٌومالك، ُّوالثوري، ُّواألوزاعي

 ِواالشـتهار،  األمـرِواسـتقامة، ِكرِّ الـذِومـن جـرى جمـراهم يف نباهـة«،  حنبـلبـن ُوأمحد، ي املدينبن ُّوعيل، معني

ُال يـسأل عـن عـدالتهم، ِمْهـَ والفِوالبصرية، ِدقِّبالص ِوإنـام يـسأل عـن عدالـة، ُ
ِ مـن كـان يف عـُ

أو ، ِداد املجهـولنيَ

َّ أمره عىل الطَلَأشك  .)١(»البنيُ

 ٍ حنبـلبن  أمحدبن ُما ذكره صالح، ِ الرواةِ عدالةِ يف معرفةِ عىل هذه الطريقة املحدثنيِ عىل اعتامدِاألدلةومن 

ُ إسحاق يسأل عنه؟ُلْثِم:  فقال راهويه؟بن َ عن إسحاقَِلئُوس، ُسمعت أيب«: )ه٢٦٦ت(  عنـدنا مـن ُإسـحاق! ُ

 .)٢(» املسلمنيِأئمة

 عـن أيب ِعـن الكتابـة، )ه٢٣٣ت (ني معـبـن ُسـألت حييـى«: ُّ البلخـيٍ سهلبن ُ أبو بكر محدانُوقال احلافظ

َّ والسامع منه؟ فتبسم]َّ سالمبن القاسم[ُعبيد  ُمثيل يسأل عن أيب عبيد؟: وقال، ِ ُ ُأبو عبيد يسأل عن الناس! ُ ُ«)٣(. 

ُال يـسأل عـن ، ٌصـدوق يف احلـديث، ٌإمـام، ٌثقـة«: ) هارونبن يزيد( يف )ه٢٧٧ت( ُّوقال أبو حاتم الرازي ُ

 .)٤(»مثله

 :  عدالة الراوي من خالل معايشته ومشاهدة أحوالهُمعرفة: ثالثةالطريق ال

ُتعـرف، ِويف هذه احلالـة َ م ِومـشاهدهت، هِ ألحوالـِ والتعـديلِحْرَ اجلـِ أئمـةِ معايـشةِاللِ خـ مـن الـراويُ عدالـةُ

 : ومن أمثلة ذلك. َّم عمن عايشه ورآهِهلْ نقِأو من خالل، هِألخالق

                                         
 .٨٧:الرواية، للخطيب البغدادي، ص   الكفاية يف علم   ) ١(

 .٢/٢٠٩:    اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم  ) ٢(

 .١٤/٣٩٢:    تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي  ) ٣(

 .٩/٢٩٥:    اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم  ) ٤(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢١٩  

َّقال أبو حييى احلامين
َمـا رأيـت فـيم: ُسمعت أبا حنيفة يقول«: )ه٢٠٢ت (ِ ٍن رأيـت أفـضل مـن عطـاءُ َ وال ، ُ

ِّلقيت فيمن لقيت أكذب من جابر اجلعفي ٍ َ ُ ِما أتيته قط بيشء من رأيي؛ ُ ٍ ُّ ه َ أن عنـدَوزعـم، ٍ إال جـاءين فيـه بحـديثُ

ْمل يظهر، ^ اهللا ِ عن رسولٍ حديثَكذا وكذا ألف ِ  .)١(»هاُ

م َفحكـ، ه ألحـواهلامِومعايـشت، ه هلـامِ معارشتـِ هـذين الـراويني مـن خـاللَ حـالفَفأبو حنيفـة رمحـه اهللا عـر

ِرحَوج،  أحدمهاِبتعديل لـو «:  بقولـهِّ اجلعفيٍ جلابرَ أيب حنيفةِحْرَ عىل ج)ه٤٥٨ت( ُّ البيهقيَقَّولذلك عل. ِرَ اآلخْ

َ جابر اجلعفي إال قول أيب حنيفة رمحِحْرَمل يكن يف ج ِ َ ُ ِّ ًبه رشالكفاه ، ه اهللاٍ ِوسمع منه مـا يوجـ، َّوجربه، فإنه رآه، ّ ُ َ
ُب ِ

َتكذيبه فأخرب  .)٢(» بهَ

حـدثني «: )ه١٢٥ت( ِّ الزهـريُقـول،  ألحـواهلمِ املعايـشةِ مـن خـاللِ عدالة الرواةِ عىل معرفةِومن األمثلة

َولو رأيته علمت أنه ال يكذب، طاوس  بـن محـزة( يف )ه٢٤١ت( حنبـل بـن  أمحـدِ اإلمـامُومـن ذلـك قـول. )٣(»َ

َّكان رجال يعرف فيه أثر الص، ُقد رأيته«: )ُ عمريبن احلارث ُ ُُ ُ  .)٤(»الحً

ِبل كانوا يتتبعون كل مـا يتعلـق بـه ملعرفـة صـدقه ، للحكم بعدالته، ِومل يكتف املحدثون بظاهر حال الراوي ِ ُ َّ

ٌوأدلة ذلك يف استعامالت املحدثني كثرية، وأمانته يف النقل، ِيف احلديث ِ  : هاومن، ُ

، ًكـان كـذابا«: ) حممد األنصاري إمام مسجد األنصار ببغدادبن عصمة( يف )ه٢٣٣ت ( معنيبن  حييىقال

ٌوكان شيخا له هيئة ومنظر، ُقد رأيته، يروي أحاديث كذب ٌ  .)٥(» الناسِمن أكذب، ً

قـد ، ٌّيامين، ناكان هاه، ٌكذاب: فقال، دركُ مبن َعن أيوب،  معنيبن ُسألت حييى«:  اجلنيدبن  إبراهيموقال

  .)٦(»ليس بيشء، ُوكتبت عنه، ُرأيته

َأردت أن أسأل عمر«: )ه١٨٨ت (احلميد عبد بن ُ جريروقال ُ ،  عـن أحاديـثَّ يعىل الثقفـيبن اهللا عبد بن ُ

ُفإين رأيته يرشب اخلمر، ْال تسأله عن يشء: ُفقال يل زائدة ُ«)٧(. 

                                         
 .٢/٣٢٧:    الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي  ) ١(

 .١٥٧:هقي، ص   القراءة خلف اإلمام، للبي  ) ٢(

 .٢/٤٦٣): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن    العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد  ) ٣(

 .٢٣٥:   سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد، ص  ) ٤(

 .٤٤٠: معني، صبن    سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى  ) ٥(

 .٣٤٤: معني، صبن    سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى  ) ٦(

 .٣/١٧٦: ري، للعقييل   الضعفاء الكب  ) ٧(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٢٠  

: قـال،  معـنيبـن ما ذكره حييـى، ِه الدينيةِوي وسلب عدالت الراِبِذَ كِ كشفِومن األمثلة الطريفة عىل كيفية

ُجاءين مطـرف: ُ يوسفبن ُقال يل هشام« ِّ ٍأعطنـي حـديث ابـن جـريج: فقـال، ٍ مـازنبـن ُ ُ ِ ْومع، َ َر حتـى أسـمعه َمـَ ٍ

َفأعطيته فكتبها، منك َثم جعل، ُ ِ حيدث هبا عن معمر نفـسهُ ٍ َ ِّ ٍوعـن ابـن جـريج، ُ ؛ ِيثـهانظـر يف حد: ٌفقـال يل هـشام، ُ

ًفأمرت رجال فجاءين بأح، ُفهو مثل حديثي سواء ِّ مطرفِديثاُ ًفعارضـت هبـا فـإذا هـي مثلهـا سـواء، ٍ مازنبن ُ ُ ُ ،

ٌفعلمت أنه كذاب ُ«)١(. 

َأتيـت ابـن«: قـال،  أيب أويـسبـن مـا ذكـره الثقـة أبـو بكـر،  الراويَومن األمثلة عىل طرق اكتشافهم كذب ُ 

ًرج إيل كتابافأخ، ] زيادبن اهللا عبدهو [سمعان  َّ ٍفمـر عـىل حـديث، ٌحدثني فالن: فيقول،  يقرؤهَفجعل، َ
: فقـال، َّ

َ جوستبن ُحدثني شهر ُهذا رجـل مـن أهـل خ: ن هذا؟ فقالَم: ُفقلت، َ ُلعلـك تريـد : ُفقلـت، َّراسـان مـر علينـاٌ َّ

ٍفعلمت أنه يأخذ كتبا من غري سامع، نعم: فقال، ٍ حوشببن َشهر ً ُ ُ ُفيحدث، ُ  .)٢(»د إليهُأعومل ، ا هبِّ

 : فة عدالة الراوي من خالل القرائنمعر: الطريق الرابعة

ًإن مل يكن الراوي صحابيا وال مشهورا ِومل ينقـل فيـه كـالم ألئمـة اجلـرح والتعـديل، ً ِ
ٌ ِففـي هـذه احلالـة قـد ، ُ

ِحيكم نقاد احلديث بعدالة الراوي عند وجـود بعـض القـرائن الدالـة عـىل صـدقه يف احلـد ِ ِ ِ ِِ َّ ِ ِ ُ ، ِوأمانتـه يف النقـل، يثُ

ِوحترزه من الكذب ُومن أهم هذه القرائن التي أخذ هبا نقاد احلديث، ُّ ِ : 

 : بروايته يف مقام االحتجاج  اجلرح والتعديل عن الراويِ من أئمةٍرواية إمام: ًأوال

ِراو مـن الـرواة عن ِ والتعديلِ اجلرحِ من أئمةٍ إمامَ روايةَّإنحيث   ِ يف إثبـاتٌكافيـة، بـه ِججـات االحِيف مقـام، ٍ

أهنـم مـا ، همِ مـن أخبـارُرواملـشهو، ِ األئمـةِ هـؤالءِ من أحـوالُإذ املعروف؛ ِ يف حديثه كذبهِوعدم، ه يف دينهِعدالت

ِ عن راو غريَهم األخذِيزوا ألنفسُكانوا جي  . يف حديثهٍأو كذاب،  يف دينهٍلْ عدٍ

،  عـىل عـدالتهمٍكـدليل، ِ الـرواةِ عن بعـضِ األئمةِؤالء هِ احلديث يكتفون بروايةَنرى نقاد،  ذلكِومن أجل

 ِ اجلـرحِ مـن أئمـةٍ إمـامِ بروايـةِ هـؤالء الـرواةِ عدالـةَهو أن إثبات،  لهُما ينبغي التنبه، ْلكن .هم فيام يروونهِوصدق

ُ أمر آخرَألن الضبط، همِ ضبطَال تعني إثبات،  عنهمِوالتعديل  ِإىل سـرب أحاديـث إلثباتـه ُوهو حيتاج،  العدالةُ غريٌ

 .ٍ ضابطُ أو غريٌ أنه ضابطِالنهايةيف ُليحكم عليه ،  غريهِومقارنتها بأحاديث، الراوي وتتبعها

 :  عنهِ من األئمةٍ إمامِ روايةِ الراوي بسببِ عدالةِ املحدثني عىل إثباتِ عىل اعتامدِومن األمثلة

                                         
 .٤/٢١٦: ، والضعفاء الكبري، للعقييل٣/١٧٧): رواية الدوري(  تاريخ ابن معني   ) ١(

 .٢/٤١٥: ، والضعفاء، أليب زرعة الرازي٥/٦١:   اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم  ) ٢(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٢١  

ولكـن ،  بهَال بأس: أو قال، ٌ ثقةٍ غياثبن ُعثامن: ُسمعت أمحد قال«: )ه٢٧٥ت ( داود السجستاينأبو قال

ِّومل يكن حيد، ]ُ سعيد القطانُبن[َّحدث عنه حييى ، مرجئ  .)١(»ٍ إال عن ثقةُثُ

ٌّشيخ برصي، ٍ خالدبن ُأبان:  أمحد قالُسمعت«: ًوقال أبو داود أيضا  ُبـن[الـرمحن  عبـدكـان ،  بـهَال بـأس، ٌ

 .)٢(» ثقةِّوكان ال حيدث إال عن، ِّ حيدث عنه]ٍّمهدي

ُتمل أنه يقصدُحي) كل منهام إال عن ثقة ُثِّال حيد(وابن مهدي ، فقول اإلمام أمحد عن القطان  َ العدالـةِ بالثقةِ

 ِ مفهـومَويبـدو يل أن قـرص.  يف احلـديثِبِذَ الكـَ وعـدمَ واألمانـةَ بالثقة الصدقُوحيتمل أنه يقصد، ً معاَوالضبط

 مـن َينفـي اعـرتاض،  يف الكذب فيـهِ التهمةِوعدم،  يف احلديثِعىل معنى الصدقه ِ وغريَ أمحدِ اإلمامِالثقة يف قول

 غــري ِ الــرواةِهــم رووا عــن بعــض، نعــم.  الــضابطنيِ غــريِ الــرواةِ رووا عــن بعــضَ بــأن هــؤالء األئمــةَاعــرتض

 .بِذَأو املتهمني بالك، بنيَّوما كان هلم أن يرووا عن الكاذ، لكنهم مل يرووا، الضابطني

ٍف املحدثون غري واحد من األئمة بأهنم مل يكونوا يـروون عـن غـري الثقـاتَوقد وص
َ ومـن ذلـك قـول أيب ، َ

ِّال حيدث إال عن ثقة، إمام،  أيب كثريبن حييى«: )ه٢٧٧ت (حاتم الرازي ُ«)٣(. 

َكــان مالــك رمحــه اهللا أول مــن انتقــى الرجــال مــن الفقهــاء باملدينــة«: )ه٣٥٤ت (ومثلــه قــول ابــن حبــان َِّ َّ ٌ ،

ٍأعرض عمن ليس بثقة يف احلديثو
َّ ِّوال حيدث إال عن ثقة، َّومل يكن يروي إال ما صح، َ ُ«)٤(. 

ِكفى بأيب الزبري ص«: )ه٣٦٥ت (ٍّوقال ابن عدي ، ًفإن مالكا ال يروي إال عن ثقـة؛ َّ حدث عنه مالكْنأًدقا ُّ

ِ أحدا من الثقاتُوال أعلم َ ختلف عـن أيب الـزبري إال قـد كتـبً ُ يف نفـسه ثقـة إال أن يـروي عنـه بعـض وهـو،  عنـهَّ ٌ

ِوال يكون من قبله، ِ من جهة الضعيفُفيكون ذلك الضعف، الضعفاء
َ
ِ«)٥(.  

ِ هـارون احلـامل كـان عاملـا بعبـن موسـى«: ً أيـضا ابن عـديوقال ًِ ًمتوقيـا،  احلـديثِلَلـَّ ِّومل حيـدث إال عـن ، ِّ ُ

 .)٦(»ثقة

                                         
 .٣٣٠:   سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد، ص  ) ١(

 .٣٣٨:أمحد، ص   سؤاالت أيب داود لإلمام   ) ٢(

 .٩/١٤٢:    اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم  ) ٣(

 .٢/٢٢٠:  منجويهبن ، ورجال صحيح مسلم، للحافظ أيب بكر٧/٤٥٩:    الثقات، البن حبان  ) ٤(

 .٧/٢٩٣:    الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي  ) ٥(

 .١/٢٣٥:    الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي  ) ٦(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٢٢  

 ِوانتفـاء، ُ الراوي الذي روى عنه ذلك اإلمامِأحواهلا عىل صدقفكل هذه األمثلة ومثيالهتا إنام تدل يف أقل 

ًإذ ال يعقل أن يروي هؤالء األئمة عمن مل يكن مأمونا يف دينه،  عنهِ الكذبِهتمة َّ ُوأمـا الـضبط ، ًصادقا يف حديثه، ُ

 .ه من األغراضِأو غري، لغرض االعتبار، ألهنم كانوا يروون عن غري الضابطني؛ فيشء آخر

ِفتخرج عىل أهنا كانت لالطالع،  املتهمني بالكذبِ عن بعضِ األئمةُواية بعضوأما ر ُ َّ  ِ عىل هـذه األحاديـثُ

 يف ٍ علـمُممـن لـيس عنـده كبـري،  النـاسُ هبا بعضَّويغرت، ِ الصحيحةِ باألحاديثَحتى ال ختلط، هاِها ومتييزِومعرفت

روي عـن َيـ، ٌ ثقة]الثوري[سفيان «: )ه١٦٠ت (حلجاج ابن َ شعبةُ قولُملُوعليه حي، هاِ ومتحيصِ األحاديثِمتييز

  .)١(»َّالكذابني

ِ اهتـم يف عدالتـِنَّممـ؛ أي الكلبي؛ وهو؛  الكلبيِ السائببن ِحممدُومن ذلك روايته عن  اهتمـه بـل ، ه وديانتـهُ

، هِحاديثـ عـىل أِ عـن قـصد االطـالعُ سـفيان الثـوري عنـه ال ختـرجفروايـة.  يف احلديثِ بالكذبٌكثري من املحدثني

 يف ِة لإلمامـٍّ مـستحقَغـري، ًكـان غاشـا يف الـدين، مع معرفته بحالـه، لو كان يروي عنه، وإال، هاِومتييز، هاِومعرفت

 .املسلمني

َأسـمع احلـديث: ٍ أوجـهِإين ألروي عـىل ثالثـة«: حيث قـال، هُ نفسُّ الثوريُ ذلك ما ذكره سفيانُويؤكد  مـن ُ

ُ أختـذِالرجـل ِديث مـن الرجــلُوأسـمع احلــ، ًينــاِه دَّ َوقـف حديثــهُ أَ ُ ِوأسـمع مــن الرجـل، ِ ُّ أعبــأ بحديثـه وأحــب  الُ ُ ِ ُ

َمعرفت  .)٢(»هِ

َسـألت أبـا زرعـة«: حيث قال، )ه٣٢٧ت ( أيب حاتم الرازيُابنما ذكره ، ًومما يؤكد ذلك أيضا  ِ عـن روايـةُ

َ عن رجل مما يقوي حديثه؟ قـالِالثقات َإي لعمـري: ٍ ،  روى عنـه الثـوري؟ُّالكلبـي :]أي ابـن أيب حـاتم[ُقلـت ، َ

َّيتكلم فيه، ُّوكان الكلبي، ُإنام ذلك إذا مل يتكلم فيه العلامء: قال َ حـدثنا : قـال أبـو زرعـة«: ثم قال ابن أيب حـاتم، »ُ

َوتبـسم الثـوري، ]الكلبـي[ ِ الـسائببـن ُحـدثنا حممـد، ]الثوري[ ُحدثنا سفيان، عيمُأبو ن : قـال ابـن أيب حـاتم. »ِّ

ُكـان الثـوري يـذكر الروايـة عـن :  عنـده؟ فقـالٍ ثقـةُوهـو غـري، ِّ عـن الكلبـيِّ الثـوريِما معنى رواية: ُقلت أليب« ُّ

ُّالكلبي عىل اإلنكار والتعجب َفتعلقوا عنه روايته عنه، ِّ َومل تكن روايته عن الكلبي قبوله، َّ ُ«)٣(. 

ُومن ذلك أيضا ما ذكره ابن ُكتبـت عنـه «: )الفـضل القيـيس بـن  حممدبن أمحد( يف ترمجة )ه٣٥٤ت ( حبانً

ٌ حديث كلها موضوعةِئةمًشبيها بخمس ُ ُوإنام ذكرت هذا الشيخ ليعرف اسمه... ٍ َ ُ َ ٌتج بـه خمـالف أو موافـق َفال حي، ُ ٌ ُ َّ

                                         
 .٩١:كفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص   ال  ) ١(

 .١/١٥:    الضعفاء الكبري، للعقييل  ) ٢(

 .٢/٣٦:    اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم  ) ٣(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٢٣  

َعىل من مل ينعم النظر
ِ

َرى يف مجعه فيبقـى ال يعـرف علتـه إذا رأى صـحةُ والقِ يف املدنَوال دار،  احلديثِ يف أسبابُ َ َّ ِ ُِ ِ 

ِلـوال كراهـة التطويـل ؛ ٍ آالف حـديثِ مـن ثالثـةَ املرضـيني أكثـرِ عـىل األئمـةَ قد وضـعَ هذا الشيخَّولعل، دهإسنا ُ

ُلذكرت بعضها وفيام ذكرنا غ َ  .)١(»ٌنيةُ

 : كون الراوي من كبار التابعني: ًثانيا

ًابيا وال مـشهورا الراوي الذي مل يكـن صـحِ عىل عدالةِ احلديث للداللةُ هبا نقادَومن القرائن التي أخذ ومل ، ً

. ^ اهللا ِ رسـولِ صـحابةَ التابعني الذين عايشوا عرصِ الراوي من كبارُكون: ِ والتعديلِ اجلرحِ ألئمةٌيرد فيه كالم

 : ثالثة أمور هبذه القرينة ِومن دواعي األخذ

، ^ ِّ النبـيِبعد عرص ِ القرونِوهو من أفضل، هُ نفسِ الصحابةُ التابعني هو عرصِ كبارَإن عرص: ُاألمر األول

 . الصحيحِ يف احلديث^ اهللا ُ بذلك رسولَكام شهد

ــع، هــمِ أخالقِ مــن مجيــلتعلمــواو، ^ اهللا ِ رســولَ التــابعني عايــشوا صــحابةَإن كبــار: األمــر الثــاين  ِوروائ

ــضحياهتم ــا، ت ــم ــي ت ــواجز الت ــن احل ــاجزا م ــشكل ح ِ ي ً ِّ ــذبُردعُ ــن الك ــدينِهم ع ــاتاو، ِ يف ال ــىل ِالفتئ ــيد  ع س

 .^ رسلنيامل

ُ ونقلـة احلـديثُ الـرواةهَفـَرَوع، ُ اسـمهَلِقـُ التـابعني نِ كبـارِ يف عرصَ من كذبَّإن: ُاألمر الثالث َوأمـا مـن مل ، ََ

ُيذكر اسمه ِ  . والتقوىِه عىل الصالحُفيبقى حال، ُ

إذا كـان « :حيـث قـال،  رمحـه اهللا كثـريُ ابـنُافظاحلـ، وممن أشار إىل هذه القرينة من املحـدثني بعـد التـصنيف

ِفإنه يستأنس بروايته، ِ ألهلها باخلريِ املشهودِ التابعني والقرونِ يف عرص]الراوي[
ُ ُويستضاء، ُ وقـد ، َ هبا يف مـواطنُ

ِ وغريه من هذا القبيلَ أمحدِ اإلمامِوقع يف مسند  .)٢(»ٌ كثريِ

 : ضبط الراوي: األساس الثاين

ِ املحدثون بتقوى الـراوي وصـالحه وأمانتـِمل يكتف  مـن َ اإلنـسانُألن التقـوى ال تعـصم؛ َ حديثـهِقبـولل، هِ

أن يكـون :  إىل العدالـةً املحـدثون إضـافةَومـن أجـل ذلـك اشـرتط.  واخلطأِ من النسيانِوال تقيه، ِطَلَم والغَهَالو

ُمتقنا ملا ينق، ًالراوي ضابطا ملا يروي  . لً

ٌويدل عىل هذا األساس نصوص كثرية  : منها، ُّ

                                         
 .١/١٥٥:    معرفة املجروحني، البن حبان  ) ١(

 .٩٧:   اختصار علوم احلديث، البن كثري، ص  ) ٢(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٢٤  

 ٌفــضل هلــم، ًمـشيخة، َاملدينــة يعنـي، ِالبلــد هـذا يف ُأدركــت لقــد«: )ه١٧٩ت (أنـس بــن ُمالـكاإلمــام  قـال

َومل: لـه قيـل .»ُّقـط ًحـديثا منهم ٍأحد من ُسمعت ما، ثونِّدُحي، ٌوعبادة ٌوصالح
 يكونـوا مل«: قـال اهللا؟ عبـد أبـا يـا ِ

 .)١(»ثونِّدُحي ما يعرفون

ًسـمعت وكيعـا«: )ه٢٣٢ت ( الناقـدِ حممـدبن ِ حممدبن وُ عمر احلافظوقال وسـأله ، ُ يقـول]ِبـن اجلـراح[: ُ

َتعرف حديث: يا أبا سفيان: فقال، ٌرجل ٍ عبيدبن ِ سعيدُ َّعن الشعبي يف رجـل حـج، ِّ الطائيُ ٍ  َّثـم حـج،  عـن غـريهِّ

ٌذاك رجل صالح: قال،  إسامعيلبن ُوهب: ُن يرويه؟ قلتَم: عن نفسه؟ فقال  .)٢(»ٌوللحديث رجال، ٌ

ِحيتاج إىل ضبط وذ... ٌ شديدُاحلديث«: )ه٢٤١ت ( حنبلبن ُ أمحدُوقال اإلمام ٍ
 .)٣(»نْهُ

ِرأيـت أبـا مـسهر يكـره للرجـل«: )ه٢٨١ت( ُّوقال أبو زرعة الدمـشقي َ ٍُ ِّ أن حيـدثُ ًإال أن يكـون عاملـا بـام ، ُ

ُحيدث ِّ  .)٤(»ًضابطا له، ُ

،  الـضبطُمفهوم: هو،  الراويِ ضبطَه حولُفت ما ينبغي معرِّ من أهمَّفإن،  الراوي هبذه املكانةُفإذا كان ضبط

 : وهذا ما سيتم بحثه يف املسائل الثالث اآلتية، هِ معرفتُوطرق، هُودرجات

 : مفهوم ضبط الراوي: املسألة األوىل

َالـيشء ضـ) َبطَضـ (ِّ الثالثـيِ مـن الفعـلٌمـصدرِ يف اللغـة ُالضبط ًفظـا بليغـاِه حَحفظـ: أي؛ ًطاْبَ : ومنـه قيـل، ً

ِمت بأمرها قيُقإذا ، هاَ وغريَبالدُضبطت ال ٌا ليس فيه نقصامُ ِحفظـه بـاحلزم: َ الـيشءَبطَضـ«: ُّقال اجلـوهري. )٥(ً َ ،

َوالرجل ض  .)٦(»ٌابطُ

ُّوتعهده تعه، ِ اليشءُ يف اللغة هو حفظُفالضبط ّدا تامُّ ُخوفا من ط؛ ًاً  . عليهِ واخلللِ النقصِروءً

 عـىل َطلقـون  الـضبطُأهنـم ي، مِ استعامالهتِم واستقراءِ أحواهلِعُّن تتبِ مُفاملالحظ،  املحدثنيِوأما يف اصطالح

ِ الراوي حلديثه حفظا تامـا مـن حـنيَويقصدون به حفظ، ِّ من املعنى اللغويٍمعنى قريب ً ً ، ِ األداءِ التلقـي إىل حـنيِ

 . أو يف الكتابِ يف الصدرُسواء كان احلفظ

                                         
 .١/١٣: ، والضعفاء الكبري، للعقييل١/٦٨٤:    املعرفة والتاريخ، للفسوي  ) ١(

 .١٦٠:، والكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص٦٤:   املدخل إىل كتاب اإلكليل، للحاكم، ص  ) ٢(

 .١٦٦:   الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص  ) ٣(

 .١٦٦:   الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص  ) ٤(

 .١٩/٤٣٩: ، وتاج العروس، للزبيدي٢/٣٥٧: يف املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، للفيومي) ضبط(مادة :    ينظر  ) ٥(

 .٣/١١٣٩: يف الصحاح، للجوهري) ضبط(   مادة   ) ٦(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٢٥  

 يف الـراوي َقَّوأهيـام حتقـ،  الكتـابِوحفـظ، ِ الـصدرِحفـظ: ِ نوعني من احلفـظُ عند املحدثني يشملُفالضبط

 .ُ روايتهْتَلِبُق

ٌحمـرم عـىل «: )ه١٩٨ت ( مهـديبـن ِالـرمحن عبـد ُقـول، ِ الـصدرِ املحـدثني عـىل حفـظِ إىل اعـتامدُومما يشري َّ

َالرجل أن ي ِروي حديثا يف أمرِ ً ِ الدين حتى يتقنَهَ
ِوحيفظه كاآلية، ُ  ُومـن ذلـك قـول. )١(»ُلرجل اِوكاسم،  من القرآنَ

ُال ينبغي أن يؤخذ احلديث«: )ه٢١٨ت (ُ دكنيبن ِ الفضلِعيمُأيب ن ٍحافظ لـه أمـني عليـه، ٍ إال عن ثالثةُ ٍعـارف ، ٍ

ُثم يأخذ نفسه بدرسه وتكريره حتى يـستقر لـه حفظـه، ِبالرجال ُِ ِ ِ
َّ ْ َِ َ يف ) ه٢٣٣ت ( معـنيبـن ومنـه قـول حييـى. )٢(»ُ

ِكان حيدثهم من حفظ«: ) اجلراحبن وكيع (ِحتديث عن كيفية ِأثناء حديثه ِّ ِكل يشء حدث به ح، هُ َ َّ
ٍ  .)٣(»ًظاْفُّ

ِّ حممـد الطـاطريبـن ِ مـروانِ احلـافظُقـول، ِ الكتـابِ إىل اعتامد املحـدثني عـىل حفـظُومما يشري َ : )ه٢١٠ت( َّ

ِثالثة ليس لصاحب« ُوالـصدق، ُاحلفـظ:  عنها غنىِ احلديثٌ ِوصـحة الكتـب، ِّ ُ وكانـت فيـه ، ً أخطـأ واحـدةفـإن، ُ

ُّمل يرضه، اثنتان ٍ كتبِةَّحِوص، ِدقِّ إىل الصَعَورج،  أخطأ احلفظْإن، ُ ُّمل يرضه، ُ ُ«)٤( . 

 ومل، بـه َثَّفحـد كتابـه يف مـا عـىل َاقترص من«: )ه٢١٩ (احلميدي  الزبريبن اهللا عبد ِ احلافظُومن ذلك قول

ُغريُي ما منه صُينق ومل، فيه ْيزد  الـذي ِاالسـم عن أو، ِاحلديث ذلك عن منه ٍبوقوف، فيه فَالُخي عام َجعَور، معناه ِّ

ْيغري ومل ِاإلسناد من فيه ِفولُخ  ِاحلفـظ مـن ِرزقُيـ مل إذا، هِحديثـ يف لـه ذلك ًضارا يكون وال، هُحديث ُحَطرُي فال، هِّ

 .)٥(»نيالتلق ِقبلَي ومل، هِكتاب عىل َاقترص إذا، هُغري زقُر ما ِباحلديث ِواملعرفة

َومن املالحظ أن كثريا من املحدثني كان يرى تفـضيل ً َّ  ُيـشري إىل ذلـكو،  الـصدرِ عـىل حفـظِ الكتـابِ حفـظَ

 نَومـ، هِكتابـ مـن ُثِّدُحيـ ًالُرجـ كـان، املبـارك ِابن من ًسقطا َّأقل كان ما«: )ه٢٤١ت ( حنبلبن  أمحدِ اإلمامُقول

 وكـان، ٍكتـاب يف ُينظر يكن ومل، هِحفظ من ُثِّدُحي ٌوكيع وكان، ٍيشء ِكبري ُسقط له يكون ُيكاد ال ٍكتاب من َثَّحد

 .)٦( »!الرجل ُفظِح ُيكون كم، ٌسقط له

                                         
 .١٦٧:   الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص  ) ١(

 .١٦٥:ادي، ص   الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغد  ) ٢(

 .٢/٧٥): رواية ابن حمرز(   معرفة الرجال، البن معني   ) ٣(

 .١/٢٦٣:    الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي  ) ٤(

 .٢/٢٧:    اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم  ) ٥(

 .٢/١٩٧:    املعرفة والتاريخ، للفسوي  ) ٦(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٢٦  

َ قــوم كتــابَهِقــد كــر«: يف ســؤاالته لإلمــام أمحــد )ه٢٧٤ت(ومثلــه مــا ذكــره احلــافظ أبــو احلــسن امليمــوين  ٌ 

 مـن ٌقـوم؛ َّحـدثونا«: ًوقـال أيـضا، احلـديث َابكتـ تركـوا إذا طئـونُخي ًإذا:  اإلمـام أمحـدالفقـِاحلديث بالتأويل؟ 

 .)١(»ُأتقن همِتبُك من ثوناَّحد الذين فكان، همِبُكت من ٌوقوم همِحفظ

 نقـل ذلـككـام ، ِ الكتـابِ عـىل حفـظَ من إنكاره االعتامد)ه١٧٩ت ( أنسبن ِ مالكِوأما ما ورد عن اإلمام

ُأيؤخـذ ممـن ال حيفـظ: ٌئل مالـكسـ«:  قـالحيـث، العزيـز القيـيس عبد بن الفقيه املرصي أشهب ٍويـأيت بكتـب، ُ ُ ،

ٌفيقول قد سمعها وهو ثقة؟ فقال َ
ِ ُال يؤخذ عنه: ُ ِأخاف أن يزاد يف كتبه بالليل، ُ ِ ُ ُ ُ ُ«)٢(. 

ُوهـذا الـذي قالـه رمحـه اهللا هـو النهايـة يف «:  بقوله)ه٤٧٤ت (فأجاب عنه الفقيه املالكي أبو الوليد الباجي

ُدم من حيفظُإال أنه قد ع، ِاالجتهاد َ
ُولو مل يؤخذ إال عمن حيفظ، ِ َّْ ُ لعدم من يؤخذ عنهُ َ ُ َُ

ِ ُفقد قـل احلفـاظ، َ َواحتـيج ، َّ

ِإىل األخذ عمن له كتاب صحيح وهو ثقة ينقل ما يف كتابه ُ ُ ٌ ٌ ٌ ْكان اآلخذ ممن يميز تبينتفإن ، َّ َّ ِّ ُُ ُ لـه الزيـادةُ وإن كـان ، ِّ

ْال يميز فاألمر فيه ضع ِّ ُُ  .)٣(»ٌالذي عنى مالك رمحه اهللاَّولعله ، ٌفُ

 :  ضبط الراويُدرجات: املسألة الثانية

 يف ٍ متفاوتـةٍبـل كـانوا عـىل درجـات، هِه وحفظـِ وإتقانـِ احلـديثِ يف ضـبطٍ واحـدةٍمل يكن الـرواة عـىل درجـة

 إىل َوقـد أشـار، ان واخلطأ والنـسيِمَهَ والوِفْوما يعرتهيا من الضع، ِ البرشِ إىل طبيعةُوهذا يعود،  واإلتقانِالضبط

ٌليس يكاد يفلت مـن الغلـط أحـد«: )ه١٦١ت (ويف ذلك يقول سفيان الثوري،  من املحدثنيٌ عددِهذه احلقيقة ُِ َ ،

َ احلفظ فهو حافظ وإن غلطِ عىل الرجلُإذا كان الغالب ٌ َوإذا كان الغالب عليه الغلط ترك، ُِ َِ ُ ُ َ ُ«)٤(. 

 ِحـديث ُتـرك َجاز ولو !اخلطأ؟ عن رىْعَي  ^اهللا ِرسول َعدب ٌأحد الدنيا ويف«: )ه٣٥٤ت (حبان ابن قالو

 .)٥(»بمعصومني يكونوا مل ألهنم؛ املحدثني من همَبعد نَوم َوالتابعني ِالصحابة ِحديث ُترك َجلاز أخطأ من

 إىل ُ عنـد املحـدثني تنقـسمِ الـرواةِ ضـبطِ درجـاتَّ أنَ أن نلحظُمكنُفإنه ي، ًوإذا كانت هذه احلقيقة واضحة

ُرجـل مـ: ٌ ثالثـةُالنـاس«: )ه١٩٨ت( ٍّ مهـديبـن الـرمحن عبـد ُ ذلـك قـولُودليـل،  درجاتِالثث فهـذا ال ، ٌنِتقٌ

                                         
 .١١٥:   تقييد العلم، للخطيب البغدادي، ص  ) ١(

 .٢/٢٧:    اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم   )٢(

 .١/٢٨٨:    التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح، أليب الوليد الباجي  ) ٣(

 .١٤٤:  الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص  ) ٤(

 .١/١٥٣: )مقدمة ابن حبان(  اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، البن بلبان   ) ٥(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٢٧  

َخيتلف فيه ُوآخـر هيـم والغالـب، ُ ُ ُ عـىل حديثـه الـصحةُِ َ ِّ
ُفهـذا ال يـرتك حديثـه، ِ ُ َ ِوآخـر هيـم والغالـب عـىل حديثـه ، ُ

ُ ُ ُِ

ُفهذا يرتك حديثه، َهمَالو ُ َ ُ«)١(. 

ِإن الشيخ إذا عرف بالصدق«:  بقوله)ه٣٥٤ت ( حبانُى ابنوأكد هذا املعن َ ِ ُ ، َهمَ منـه الـوَثم تبـني، ِامعَّ والسَ

ِمل يستحق أن يعدل به عن العـدول، ُومل يفحش ذلك منه َ َ ُ َّ ً أن يكـون ومهـه فاحـشا غالبـاَإال بعـد،  إىل املجـروحنيِ ً ُ َ ،

َفإذا كان كذلك استحق الرتك ْ اليسري فهو عدِءُن كان خيطئ يف اليشَفأما م، َّ ُوهذا ممـا ال ينفـك عنـه البـرش، ٌلِ إال ، ُّ

َ احلكم يف مثل هذا إذا علم خطؤهَّأن َ ُ
ِ َوجب[ ُ  .)٢(»...ُ ما مل خيطئ فيهُعاواتب، به جتنُ]َ

 : درجة الضبط املقبول: الدرجة األوىل

ُّ الراوي وحيتج بهُ معها حديثُلَقبُ التي يُ وهي املرتبة ُغلـب علـيهم َ الـذين يُ الرواةِدرجة يف هذه الُويدخل، ُ

ِويعد ضبطهم مقياسا لضبط غـريهم،  منهمِ الغلطُ وقوعُرُويند، ُالضبط ِ ً ُ إمـا أن يكـون ، ِ مـن الـرواةُوهـذا النـوع، ُ

ِه مطلقا يف مجيعُضبط ٍدا يف حالَّوإما أن يكون مقي، ِ األحوالً  . دون حالً

، ُبا عليه الـصوُ الغالبُبحيث يكون؛  للراويً مالزمةًة صفُ أن يكون الضبطبهُويقصد :  املطلقُالضبطأما 

؛ ً بأحـاديثهم ابتـداءُّتجُ حيـِ مـن الـرواةِ هـذه الدرجـةُفأصـحاب، ًه فيـه نـادراُم كان وقوعَهَ يف اخلطأ والوَوإن وقع

ارفة  صـيِه مـن خـاللُه ومعرفتـُ متييـزُنِمكـُم أو اخلطـأ يَهَهم مـن الـوَوما قد يعـرتي بعـض،  ضابطونٌألهنم ثقات

  .ِاحلديث ونقاده

َومن األمثلة التي تدل عىل الضبط املطلق ُِّ  بـن اهللا عبـد بـن ُعـامر«: )ه٢٤١ت( حنبل بن ِقول اإلمام أمحد، َّ

ِالزبري ثقة من أوثق الناس  بـن ُومثلـه قـول شـعبة. )٤(» النـاسُ أثبتُّ األنصاريٍ سعيدبن حييى«: ًوقوله أيضا. )٣(»ٌ

ِذاك أوثق الناس«:  حييىبن عن الرسيَعندما سئل ) ه١٦٠ت(احلجاج   .)٥(»ِأو من أوثق الناس، ُ

، ) يـونسبـن إرسائيـل(كــ،  أدنـى مـن هـؤالءٍن كـان يف درجـةَمـ، ً أيضاِقَ املطلِ الضبطِويدخل يف أصحاب

ٌإلرسائيل أخبار كثـرية«: )ه٣٦٥ت (حيث يقول فيه ابن عدي ٌ  الـذين ِها عـن الـشيوخُوأضـعاف، ُ مـا ذكرتـهُغـري، َ

ُوحديثه الغالب، عنهميروي  ُوهو ممن يكتب، ُ عليه االستقامةُ ُّوحيتج به، ُ حديثهُ ُ«)٦(. 

                                         
 .٢/٩٠:   اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي  ) ١(

 .٢/٢٨٣:   معرفة املجروحني، البن حبان  ) ٢(

 .٦/٣٢٥: ، واجلرح والتعديل، البن أيب حاتم٢/٤٩٥): اهللا رواية ابنه عبد(  العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد   ) ٣(

 .٦٤/٢٥٧: كر  تاريخ دمشق، البن عسا  ) ٤(

 .٢/٤٣٨): اهللا رواية ابنه عبد(  العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد   ) ٥(

 .٢/١٣٦:   الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي  ) ٦(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٢٨  

 : هي، مخس صوربحال دون حال فيشمل الضبط املقيد وأما 

 : منها، وأمثلة هذه الصورة كثرية: هَ حفظُه وال يضبطَ كتابُالراوي الذي يضبط: الصورة األوىل

ِكـان إذا حـدث مـن حفظـ«: )ِّ الطـائفيٍ مـسلمبـن ِحممـد( يف )ه٢٣٣ت ( معنيبن قال حييى كأنـه : يقـول، هَّ

ِوكان إذا حدث من كتاب، ُخيطئ  . )١(»ه فليس به بأسَّ

 َ مل يكـن صـاحب]ٍ واصـلبـن ِالواحـد عبـد[ ُأبـو عبيـدة احلـداد«: )ه٢٤١ت ( حنبـلبـن  أمحدُقال اإلمامو

ًوكان كتابه صحيحا، ٍحفظ ُ«)٢(. 

ٍوضـاح[وانـة َ عُت أيب عـن أيبسأل«: )ه٣٢٧ت (وقال ابن أيب حاتم ِ اليـشكريَّ ُ ْ ، ٌه صـحيحةُبـُكت«: فقـال؟ ]َ

َوإذا حدث ًفظه غلط كثرياِ من حَّ : )ِّ حممـد املـروروذيبـن زهـري( يف ً أيـضاوقال أبو حاتم. )٣(»ٌوهو صدوق ثقة، َ

ٌما حدث من كتبه فهو صالح« ُ َوما حدث، َّ  .)٤(»ِ من حفظه ففيه أغاليطَّ

َّوإذا حـدث مـن ، ِ الكتـابَكـان صـحيح«: )ِ نافع الصائغبن اهللا عبد( يف ترمجة )ه٣٥٤ت ( حبانُوقال ابن

 .)٥(»ه ربام أخطأِحفظ

 : ومن أمثلتها .ٍالراوي الذي يضبط حديث شيخ دون غريه: الصورة الثانية

لـيس :  فقـال؟)ٍ حـازمبن ِجرير( عن ]بن معني[ُسألت حييى «: )ه٢٩٠ت ( حنبلبن  أمحدبن اهللا عبدقال 

َإنه حيدث عن قتادة: ُفقلت له، ٌ بأسبه ُِّ َعن أنس أحاديث، ُ  . )٦(»ٌهو عن قتادة ضعيف، ليس بيشء: فقال،  مناكريٍ

ــة املــسعوديُ عبــن اهللا عبــد بــن الــرمحن عبــد( يف )ه٣٨٥ت( ُّوقــال الــدارقطني َّإذا حــدث عــن أيب «: )ِّتب

َّ مرةبن وِوعمر، َإسحاق ُواألعمش فإنه يغلط، ُ َ وهـؤالء ؛ ٌفهو صـحيح، ٍوعون، ِوالقاسم، ٍعن معنَّوإذا حدث ، ِ

 .)٧(»ِ بيتهُهم أهل

                                         
 .٣/٧٦): رواية الدوري(   تاريخ ابن معني   ) ١(

 .٦/٢٤: ، واجلرح والتعديل، البن أيب حاتم٢٧: حنبل، صبن    سؤاالت األثرم ألمحد  ) ٢(

 .٩/٤١:    اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم  ) ٣(

 .٣/٥٩٠:    اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم  ) ٤(

 .٨/٣٤٨:    الثقات، البن حبان  ) ٥(

 .٣/١٠): اهللا رواية ابنه عبد(   العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد   ) ٦(

 .٢٥٥:   سؤاالت السلمي للدارقطني، ص  ) ٧(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٢٩  

 : ومن أمثلتها .الراوي الذي يضبط حديث بلد دون غريه: الصورة الثالثة

ٌإذا حدثك معمر«: )ه٢٣٣ت ( معنيبن قال حييى ْ عن العراقيني فخفهَّ ِّإال عن الزهـري؛ َ ؛  طـاووسِوابـن، ُّ

ٌفإن حديثه عنهام مستقيم  .)١(»ِ والبرصة فالِ الكوفةُ أهلفأما، َ

ًابن معني أيضاوقال  ، ٍوجريـر، عـن صـفوان، َّإذا حـدث عـن الـشاميني«: ) عياش احلميصبن إسامعيل( يف ٍ

ٌفحديثه صحيح َوإذا حدث عن العرقيني واملدنيني خلطه ما شئت، ُ َ َّ«)٢(. 

 .)٣(» كثريٌ الكوفيني له غلطِيثإال أنه يف حد، ً عيينة حافظاُكان ابن«: )ه٢٤١ت ( حنبلبن ُقال أمحدو

َ خلــط يف ِ العــراقِ وأهــلِ املدينــةِ إذا روى عــن أهــل]بــن عيــاش[إســامعيل «: )ه٣٦٥ت( ٍّ عــديُوقــال ابــن

ُ ممـن يكتـب حديثـه ٍ عيـاشبـن ُإسـامعيل«: ًوقـال أيـضا. )٤(»ٌتْ فهـو ثبـِ الـشامِوإذا روى عن أهل، رواياته عنهم ُ

ِوحيتج به يف حديث
ُّ  .)٥(»ة الشاميني خاصُ

وإذا روى ، ٌ الـشام فهـو ثبـتِإذا روى عـن أهـل«: ) الوليد احلميصبن بقية( يف ترمجة ً أيضاوقال ابن عدي

 .)٦(»َهم خلطِعن غري

 : ومن أمثلتها. الراوي الذي يضبط يف زمن دون غريه: الصورة الرابعة

َإال أنـه خـرف وكـرب، ٌصـالح ثقـة«: ) نبهـان مـوىل التوأمـةبـن صـالح( يف )ه٢٣٤ت ( املدينيبن عيلقال  ِ َ ِ ،

ٌفسمع منه قوم َ
ٌرف كبريَوهو خ، ِ ٌ ٍفكان سامعهم ليس بـصحيح، ِ َ الثـوري مـن سـمع منـه بعـد مـا خـرفُسـفيان. ُ ِ َ

ِ
َ ،

َ أيب ذئب قد سمع منه قبل أن خيرفُوكان ابن َ
ِ ٍِ«)٧(. 

ُّ اجلريري] إياسُبن[ ُسعيد«: )ه٣٦٥ت ( عديُوقال ابن ٌ حجـةُوحديثه،  احلديثُ هذا مستقيمُ َّ َن سـمع َمـ؛ ُ
ِ

َ وهــو أحــد مــن جيمــع حديثــه مــن البــرصيني.منــه قبــل االخــتالط ُُ ُ َ ِوســبيله كــسبيل ســعيد، ُ ِ َ أيب عروبــةبــن ُ ألن ؛ َ

َروبة أيضا اختلطَ أيب عبن َسعيد َفمن سمع منه قبل؛ ًَ َ
ٌ فحديثه مستقيم حجةِ االختالطِ َُّ ُ ٌ«)٨(. 

                                         
 .١/٣٢٥: اريخ الكبري، البن أيب خيثمة   الت  ) ١(

 .١/١٢٤:    معرفة املجروحني، البن حبان  ) ٢(

 .١٠/٢٣٣:    تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي  ) ٣(

 .٤/١٥٦:    الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي  ) ٤(

 .١/٤٨٨:    الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي  ) ٥(

 .٢/٢٧٦: ال، البن عدي   الكامل يف ضعفاء الرج  ) ٦(

 .٨٦: املديني، صبن    سؤاالت ابن أيب شيبة لعيل  ) ٧(

 .٤/٤٤٥:    الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي  ) ٨(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٣٠  

 . غريهالراوي الذي يضبط يف فن دون : الصورة اخلامسة

واملغـازي ، ُننُّ والـسُاألحكـام:  هـيٍ أقـسامِ ثالثـة إىل^ ِّ عن النبيٍ إىل نقلُ األخبار التي حتتاجُ تقسيمُكنمُي

 . والقراءاتُوالتفسري، ُوالسري

ه مـن ِ بغـريُّوال هيـتم، هنُـِتقُه ويُ فيـضبطِ مـن هـذه األخبـارٍ بقـسمُّ قد هيتمِ الرواةَ املحدثون أن بعضَوقد حلظ

 ملـوا مـنهِبـل قب، ً واحـدةً مجلـةِ الـرواةِ هؤالءِ أخبارِّموا بردُ ذلك مل حيكِومن أجل. هاُ األخرى فال يضبطِماألقسا

َيقبلوا منهم ما رووه من األقسام األخرى التي مل حيسنوا ضبطهاومل ،  فيهوا ضابطني كانَالقسم الذي ُ َ. 

: حيـث قـال، )ه٣٣٢ت ( عقـدةبـن و العبـاسما ذكره احلافظ أبـ، ُومن األمثلة التي تدخل يف هذه الصورة

ِوسأله رجل عن حممد، ]بن حنبل[ أمحد بن اهللا عبدُسمعت « َكان أيب يتتبـع حديثـه:  إسحاق؟ فقالبن ٌ ُويكتبـه ، ُ ُ

ِّكثريا بالعلو والنزول ُوخيرجه يف املسند، ً ِ ُّوما رأيته أنفى حديثه قط، ُ َ ُّحيـتج بـه؟ قـال: قيل له. ُ  ُّمل يكـن حيـتج بـه يف: ُ

ِ إسحاق كان ضابطا ألحاديث املغازي والـسريبن ُ فمحمد.)١(»ُّالسنن ِ ًومل يكـن ضـابطا ، ِالهتاممـه وعنايتهـا هبـا؛ ً

ُللروايات األخرى التي ال تتعلق باملغازي والسري َّ َّومن أجل ذلك مل حيتج املحدثون بام رواه يف بـاب الـسنن كـام ، ِ ِ

 .ُقال اإلمام أمحد رمحه اهللا

 ]فيـلُّ الطبـن اهللا عبـدبـن [ ُزيـاد:  يقـولٍ معـنيبـن سـمعت حييـى«: )ه٢٧٩ت ( أيب خيثمـةِبن قول اُومثله

ُّالبكائي ٍ ليس حديثه بيشءَّ َّ البكـائيَ إدريـس أن زيـادبـن اهللا عبـدم َزعـ، وكان عندي يف املغازي ال بأس بـه، ُ  بـاع َّ

َوكتب املغازي، َبعض داره َ«)٢(.  

: حيـث قـال، )ه١٩٨ت (ُ القطـانٍ سـعيدبـن ما ذكـره حييـى، ًرة أيضاومن األمثلة التي تدخل يف هذه الصو

ِ عــن قــوم ال يوثقــوهنم يف احلــديثِ التفــسريِ يف أخــذ]يعنــي املحــدثني[تــساهلوا « ِّ ُ ٍ أيب ســليمبــن َثــم ذكــر ليــث، ٍ ُ ،

َوجويرب َوالضحاك، ٍ سعيدبن ُ ُهـؤالء ال حيمـد أمـرهم ويكتـب التفـس: وقـال، ِ السائببن َوحممد، َّ َُ ُُ َ  .)٣(»ُري عـنهمُ

ِفهؤالء الـرواة اهتمـوا بالروايـات التـي تتعلـق بالتفـسري والقـراءات ُ ِدون الروايـات التـي ، وكـانوا ضـابطني هلـا، ِ

ِومن أجل ذلك قبل املحدثون منهم ما كانوا ضابطني له دون غريه، ِتتعلق بالسنن واألحكام َ ِ َ. 

ْلتفـسري يتـضمن أحكامـا طريقهـا النقـل فيلـزم كتا«:  بقولهاخلطيب البغداديُوقد أكد هذا املعنى احلافظ  َ ُ ُ ُبـه ً

ُوجيب حفظه ِ قد احتجوا يف التفسري بقـوم مل حيتجـوا هبـم يف مـسندَ العلامءَّإال أن، ُ
ُّ ،  باألحكـامِ األحاديـث املتعلقـةٍ

                                         
 .٢/٢٩:    تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي  ) ١(

 .٣/٥٣٨: ، واجلرح والتعديل، البن أيب حاتم٣/٢٧٨): رواية الدوري(   تاريخ ابن معني   ) ٢(

 .٢/١٩٤:    اجلامع ألخالق الراوي، وآداب السامع، للخطيب البغدادي  ) ٣(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٣١  

ِوشــغلهم بالتفــسري، َ احلــديثُهــمِ حفظِوذلــك لــسوء َّحيــث احــتج بــ؛  أيب النُّجــودبــن ِفهــم بمثابــة عاصــم، ُ ه يف ُ

ِلغلبة علم القرآن عليه؛ ِ دون األحاديث املسنداتِالقراءات ْ َِ
َفرصف عنايته إليه، َ َ

ِ
َ«)١(. 

يف ، )ه٣٨٥ت ( أيب احلـسن الـدراقطنيِ عـن احلـافظُما نقله احلـاكم، التي تدخل يف هذا البابومن األمثلة 

وأبـو «: حيـث قـال الـدارقطني، )]ه٢٤٦ت[ ِّ الدوريَ عمربن ِ حفصَأيب عمر( املقرئني ِ شيخِ الكبريِ اإلمامِّحق

ُّعمر الدوري ُّ  .)٢(»ٌوهو ضعيف، ُالرضير: يقال له، ً أيضاُ

ُيريـد؛ ٌضـعيف: ِّ الـدارقطنيُوقـول«:  فقـالِّ عـىل قـول الـدارقطني)ه٧٤٨ت( ُّ الـذهبيُ احلافظَوقد علق  يف ُ

ٌت إمـامْفثبـ، ِأما يف القراءات،  اآلثارِضبط َّوكـذلك مجاعـة مـن القـراء. ٌ ِ أثبـات يف القـراءة دون احلـديثٌ ، ٍكنـافع، ٌ

ُوحرروها، ِ احلروفِفإهنم هنضوا بأعباء؛ ٍوحفص، ِّوالكسائي ًكـام أن طائفـة مـن ، ومل يصنعوا ذلك يف احلـديث، َّ

ِومل حيكموا القراءة، َاحلفاظ أتقنوا احلديث ٍّوكذا شأن كل من برز يف فن. ُ َ َّ ِّ ُ  .)٣(»واهللا أعلم، ِومل يعتن بام عداه، ُ

 :  املعترب بهِ الضبطُدرجة: الدرجة الثانية

ُ منهم اخلطـأ والـوهمُرُ يكثْلكن،  الذين يضبطون يف اجلملةُ الرواةِ يف هذه الدرجةُويدخل َ   مـن يف أحـاديثهمَ

ً ال حيـتج بأحـاديثهم ابتـداءُفهـؤالء الـرواة.  هلـمِ والديانةِ والصالحِ الصدقِ اسمِمع بقاء،  عليهمَ أن يغلبِدون ُّ ُ ،

ُبل تكتب َوإال حكـم، ْتَلـِبُ قِ والنكـارةِها من الـشذوذُّوخلو، هاُ استقامتَفإن ظهر، ً فيها اعتباراُنظرُوي، ُ أحاديثهمُ
ِ

ُ 

 .هاِّبرد

ٌلـني«: )َ فـضالةبـن ِمبـارك( يف )ه٣٨٥ت( ِّ الدارقطنيُقول،  هذه الدرجة من درجات الضبطُومثال ُكثـري ، ِّ

ُيعترب به، ٌّبرصي، اخلطأ َ ُيعترب به، ٌّجزري، الرمحن عبد بن ُخصيف«:  ومن ذلك قوله.)٤(»ُ َ ُهيم؛ ُ ِ«)٥(. 

 : درجة الضبط املردود: الدرجة الثالثة

ُ راو كثــُّلُ كــِ الــضبطِ مــن درجــاتِ يف هــذه الدرجــةُويــدخل ،  عليــهَ يف حديثــه حتــى غلــبُمَهَ اخلطــأ والــوَرٍ

ُ ال يكتبِففي هذه احلالة، ُوفحش ُه وال يعتربُ حديثُ َبل ير،  بهَ ُوال يقبل، ً ابتداءُّدُ ُ . 

                                         
 .٢/١٩٤:    اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغداداي  ) ١(

 .١٩٥:   سؤاالت احلاكم للدارقطني، ص  ) ٢(

 .٩/٤٢٤:    سري أعالم النبالء، اللذهبي  ) ٣(

 .٦٤: ص   سؤاالت الربقاين للدارقطني،  ) ٤(

 .٢٧:   سؤاالت الربقاين للدارقطني، ص  ) ٥(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٣٢  

كـان مـن الـصاحلني «: )اجلرمـي  نبهـانبـن ِاحلـارث( يف ترمجة )ه٣٥٤ت ( حبانِابنقول ، ومن أمثلة ذلك

ُهم حتى فحش خطؤَ عليهم الوَالذين غلب َ ُ ِ عن حد االحتجاجَوخرج، هَ  .)١(» بهِّ

 بـن اجلـراح(يف :  قـالأنـه، )ه٣٨٥ت( ِّدارقطنيعـن احلـافظ الـ، ُّ أبو بكر الربقاينُما نقله اإلمامومن ذلك  

ُيعترب به؟ قال: ]أي الربقاين[ُقلت ، مَهَ الوُهو كثري، ٍليس بيشء«: ) أيب وكيعٍمليح َ  .)٢(»ال: ُ

 عليـه َ خطـؤه أو غلـبَرُأو كثـ،  صـوابهَرُوأنه ممن كث،  الراوي يف الضبطِ درجةَأن حتديد، ه لهُّومما ينبغي التنب

 ِ الــرواةِ جلميــعِّ التــامِ االســتقراءَ احلــديث الــذين حــازوا مرتبــةِ نقــادُه كبــارِ إنــام يقــوم بتحديــد ذلــكُّكــل، اخلطــأ

، هم يف ذلـكَهم إال متـابعتَولـيس عـىل مـن جـاء بعـد، ِ هـذه األحكـامِ مثـلِ عـىل إصـدارُ األقـدرُمُفه؛ ِومروياهتم

 .واهللا أعلم، ِ املنقولةِ واألخبارِها عىل الرواياتِ تنزيلِهم وطريقةِ أحكامِ فهمَوحماولة

 :  الراويِ ضبطِعرفةَ مُطرق: املسألة الثالثة

 : منها،  متعددةٌ الرواة طرقِللمحدثني يف معرفة ضبط

 :  الراوي والسامع منه واختبار ضبطهُمعايشة: الطريق األوىل

ُويدل عىل هـذه الطريـق قـول ُسـألت «: ) هاشـم البـريويتبـن عمـرو( يف ترمجـة )ه٣٢٧ت ( أيب حـاتمِ ابـنُّ

ُقلـت مـا حالـه. ِ احلـديثَكـان قليـل، ُكتبت عنـه: فقال،  عنه]بن وارة[ مسلم بن َحممد كـان ؛ لـيس بـذاك: قـال: ُ

َصغريا حني كتب  .)٣(» عن األوزاعيً

ِومثله قول ابن  ِذهبت إليـه بالبـرصة«: ) هارونبن  عيسىبن  العباسبن أمحد( يف ترمجة )ه٣٥٤ت (حبانُ ُ 

َب األخبارِلْ يقُفرأيته، ٍي منافبن يف ُ االحتجـاج بـه ُّلَال حيـ، َ الفـاحشَوالقلـب، َ الفـاحشَمَهَ الـوِ يف اآلثارُوهيم، ُ

َّسألته أن يميل عيل. ٍبحال ُ َفأمىل عيل أحاديث، ُ ٌ أكثرها مقلوبةَّ ُ«)٤(. 

 :  بأحاديث الثقات أحاديث الراويُمعارضة: الطريق الثانية

َّ عليـبـن ُقال يل إسـامعيل«: )ه٢٣٣ت (ٍ معنيبن حييىويدل عىل هذه الطريق قول  كيـف حـديثي؟ : ً يومـاَةُ

 ِ النـاسَنا هبـا أحاديـثْعارضـ: ُم ذلـك؟ قلـت لـهُوكيـف علمـت: فقال يل: قال، ِ احلديثُ مستقيمَأنت: ُقلت: قال

                                         
 .١/٢٢٢:    معرفة املجروحني، البن حبان  ) ١(

 .٢٠:   سؤاالت الربقاين للدارقطني، ص  ) ٢(

 .٦/٢٦٨:    اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم  ) ٣(

 .١/١٥٤:    معرفة املجروحني، البن حبان  ) ٤(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٣٣  

َوحيمــد ربــه حتــى دخــل،  هللاُاحلمــد:  يقــولْفلــم يــزل،  هللاُاحلمــد: فقــال: قــال، ًستقيمةُفرأيناهــا مــ َّ ُ ــَ  بــن ِرشِ دار ب

 .)١(»ٍمعروف

ِربـام عارضـت بأحاديـث«: ًوقال ابن معني أيـضا َ فيهـا النـاس َفـام خـالف،  النـاسَ يـامن أحاديـثبـن  حييـىُ

 .)٢(»ُرضبت عليه

 ِ هذا املعنـى مـن قـولُفهمُوي، ةا الروِ أكثرِ عىل ضبطِ يف احلكمِ احلديثُوهذه الطريقة هي التي اعتمدها نقاد

ِ املتكلمَأن أكثراعلم «: ِّ الذهبيِاحلافظ َّ َ فيهم ما ضعفهم احلفاظ إال ملخالفتهم األثباتَ ُّ َ َّ«)٣(. 

 : استقراء أحاديث الراوي ملعرفة ضبطه وإتقانه: الطريق الثالثة

ِيلحظ املتتبع ألحكام املحدثني عىل الـرواة ِ ُ ِّ أن سـرب أحاديـث الـراوي كـان مـن أهـم الطـرق ملعرفـة ضـبطه ، ُ

 : ومنها، ٌةوأمثلة ذلك كثري، وإتقانه

َسـربت أخبـار«: ) هليعـةبـن اهللا عبـد(يف ترمجة ) ه٣٥٤ت(قال ابن حبان   املتقـدمني واملتـأخرين ِه يف روايـةُ

َفرأيت التخلـيط، عنه  ِ لروايـةِبالنـسبة) التخلـيط (ِ حبـان ملـصطلحِ فاسـتخدام ابـن»ًوداُوجـَ املتـأخرين مِ يف روايـةُ

 . لروايتهم عنهٍسرب وٍ هليعة جاء عن استقراءِاملتأخرين عن ابن

ُفأما أحاديثـه ورواياتـه فقـد سـربهتا«: ) أيب األرشسبن حبيب(يف ترمجة ) ه٣٦٥ت(وقال ابن عدي  ُ وال ، ُ

 ).ًال أرى به بأسا( عليه مصطلح َأطلق،  ورواياتهٍ أحاديث حبيبَ بعد أن سربٍّ عديُ فابن»ًأرى به بأسا

ُه شـيئا ممـا يِومل أجـد بعـد استقـصائي حلديثـ« :) كثريبن سعيد(ً أيضا يف ترمجة ٍّ عديُوقال ابن  عليـه إال ُرَنكـً

 ٍ واسـتقراءٍ وسـربٍجـاء بعـد استقـصاء) مل أجـد ممـا ينكـر عليـه إال حـديثني ( لعبـارةٍّ عديِفاستعامل ابن. »حديثني

 .ألحاديثه

ا ا :ظأُودر ح واا  :  

 : والتعديلمراتب مصطلحات اجلرح : املسألة األوىل

 ُجَّ تتـدرٍمَّلُ عـىل سـِ والتعديلِ باجلرحُقَّ التي تتعلِبوا املصطلحاتَّ املحدثني أهنم رتِ عملِ لواقعِ للمتتبعُيظهر

 هـو مـا ذكـره ِصطلحات هلـذه املـٍ تقـسيمَ أقـدمَّولعـل.  السفىلِ العليا إىل الدرجةِ من الدرجةُفيه هذه املصطلحات

 : حيث قال، )ه٣٢٧ت( ُّي أيب حاتم الرازبن الرمحن عبد

                                         
 .٢/٣٩): رواية ابن حمرز(ني    معرفة الرجال، البن مع  ) ١(

 .٣/٣١٩): رواية الدوري(   تاريخ ابن معني   ) ٢(

 .٥٢:   املوقظة يف علم مصطلح احلديث، للذهبي، ص  ) ٣(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٣٤  

 : شتى َمراتب عىل ِوالتعديل ِاجلرح يف َاأللفاظ ُوجدت«

  .بحديثه ُّتجُحي ممن فهو، ٌثبت ٌمتقن أو، ٌثقة إنه: ِللواحد قيل إذاف . ١

 املنزلـة وهـي فيـه ُوينظـر، هُحديثـ ُكتـبُي ممـن فهـو، بـه َبأس أوال، ُالصدق هُّحمل أو، ٌصدوق: له قيل وإذا . ٢

  .الثانية

 ُصـالح: قيـل وإذا .الثانيـة دون أنـه إال، فيـه ُوينظـر، هُحديثـ ُكتـبُي، الثالثـة باملنزلة فهو، ٌشيخ: قيل وإذا . ٣

ِبلـني: ِالرجل يف أجابوا واذا .لالعتبار هُحديث ُكتبُي فإنه ِاحلديث  فيـه ُوينظـر، هُحديثـ ُكتـبُي ممـن فهـو، ِاحلـديث ِّ

، ِاحلـديث ُضـعيف: قـالوا وإذا .هَدونـ هَّنـأ إال حديثـه ِبْتـَك يف ولاأل بمنزلـة فهو، ٍّبقوي ليس: قالوا وإذا. ًاعتبارا

  .به ُعتربُي بل، هُحديث ُطرحُي ال، الثاين دون فهو

 وهـي، هُحديثـ ُكتبُي ال، ِاحلديث ُساقط فهو، ٌابَّكذ أو، احلديث ُذاهب أو، ِاحلديث ُمرتوك: قالوا وإذا . ٤

 .)١(»ُةالرابع املنزلة

 ُومرتبـة، ِ الـراوي املقبـولُمرتبـة:  مراتـب هـيِ إىل ثـالثُ أهنـا تعـودُيلحـظ، ِ األربـعِنـازل يف هذه املُلِّواملتأم

ُالـراوي الـذي يكتـب  ُ أيب حـاتم هـي مرتبـةِ األوىل  عنـد ابـنُفاملرتبـة؛ ِ الـراوي املـردودُومرتبـة، ُ حديثـه لالعتبـارُ

 . االعتبارُ عنده مها مرتبةُلثالثة واُ الثانيةُواملرتبة، ِّ الردُ الرابعة هي مرتبةُواملرتبة، القبول

ٍ ال خيرجـون عـن واحـد ِ احلـديثَهو أن رواة،  الثالثِ إىل هذه املراتبِّ الرباعيِ هذا التقسيمَيؤيد عودةمما و

: ٍّ مهـديبـن الـرمحن عبـدقال يل «: حيث قال، )ه٢٥٢ت ( املثنىبن ُ ذلك ما ذكره حممدُودليل، ِمن هذه املراتب

ِّلكوفة حيدثون عن كل اُأهل، يا أبا موسى ِّ ٍإنك حتدث عن كل أحـد: هم يقولون، يا أبا سعيد: ُقلت! ٍ أحدُ ِّ ُ ُ ِّ : قـال! ُ

َعمن أحدث؟ فذكرت له حممد ُ ُِّ ُ ُ ٌرجل حافظ مـتقن فهـذا ؛ ٌ ثالثةُالناس،  عنيْاحفظ: فقال يل، َّ املكحويلٍ راشدبن َّ ٌ ٌ

ُال خيتلف فيه ِوآخر الغالب عىل حديث، ُ
ُ ُه الصحة ُ َّ ُفهو ال يرتكِّ َ ُولو ترك حديث، ُ َ ِ ُلذهب حـديث،  هذاِ مثلُ ، ِ النـاسَ

ُوآخر الغالب عىل حديثه الوهم فهذا يرتك حديثه ُ ُ ُُ ُ
ِ«)٢(. 

  ابـن أيب حـاتم الربـاعي الـذي ذكـرهِتقـسيمال عـىل ِ عـىل الـسريِ بعـد التـصنيف عدد مـن املحـدثنيَوقد تتابع

ُّ البغــداديُومــنهم اخلطيــب، الــرازي
ُّواملنــذري، )٤(ِ الــصالحُوابــن، )٣(

ُوغــريهم، )٥(
 ُاحلــافظ َ بعــدهمَجــاءثــم ، )٦(

                                         
 .٢٣:، والكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص٢/٣٧: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)     ١(

 .١٧٨:التمييز، لإلمام مسلم، ص)     ٢(

 .٢٣:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)     ٣(

 .٢٤٢:معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، ص)    ٤(

 .٢٨:رسالة يف اجلرح والتعديل، للحافظ املنذري، ص)     ٥(

 .٥٢:التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير يف أصول احلديث، لإلمام النووي، ص: ينظر)     ٦(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٣٥  

ــذهبي ُّال
ــيُاحلــافظ و، )١( ُّالعراق

ــرُابــنُاحلــافظ و، )٢( ُّالــسخاوياحلــافظ و، )٣( حج
ــذه املراتــب ، )٤( فــزادوا يف ه

 . للجرحوست مراتب، ِ للتعديلَ يف النهاية ست مراتبُ أصبحت املراتبحتى، وتفصيالهتا

، )ومرتبة الـرد، ومرتبة االعتبار، مرتبة القبول(، َ مراتبِ يف ثالثِ والتعديلِ اجلرحِ ألفاظَجعلويبدو يل أن 

ِ كثري من أشكالِ يف إزالةُيساعد، ُكام يفهم من صنيع ابن أيب حاتم  الـذين ِ الـرواةِبعـض َ حـولِ الظـاهرِ االختالفٍ

 .ٍ واحد أو أكثرٍقد ناِلَبِسواء من ق،  أو التعديلِ اجلرحُ فيهم ألفاظْدتَّتعد

 ِ مـن العبـاراتنحوهـاو؛ )لـيس بقـوي(و، ) بهَال بأس(و، ) احلديثُصالح(: قال يف الراويُعندما ي، ًفمثال

ِفـإن النـاظر يف هـذه األقـوال ال حيـصل عنـده أي تـردد يف اجلمـع ،  االعتبارِها يف مرتبةُ مجيعُ التي تدخلواأللفاظ ٍ ُ ِ

ــة واحــدةُألهنــا إنــام تعــود يف حقيقتهــا؛ بينهــا ــراوي: فحواهــا، ٍ إىل مرتب ــة حــديث ال ِكتاب ــار ، ُ ــه لالختب ِوالنظــر في ُ

 .واالعتبار

ِوال يعني هذا عدم النظر إىل درجات األلفاظ ضمن املرتبـة الواحـدة ِ ِ ، ُال حيتـاج إىل تنبيـه، ٌفهـذا أمـر بـدهي، ُ

ِبل هو راجع إىل طبيعة الصيغة االصطالحية لكل لفظ من ألفاظ اجلرح وا ٍ ِ ِ ِِّ  .لتعديلٌ

ِهو أن اختالف بعض مراتـب اجلـرح والتعـديل التـي يطلقهـا النقـاد يف حـق بعـض ، لكن ما ينبغي التنبه له ِ ِِّ ُ

ِإنام ترجع يف حقيقتها إىل اختالف االجتهـاد، رواة احلديث
ٍاملبنـي عـىل اخـتالف النظـر إىل كـل راو، ُ ِ ِودرجتـه أو ، ِ

ِمرتبته يف سلم اجلرح والتعديل ِ َّ ِ. 

 : املصطلحات املتعلقة بألفاظ اجلرح والتعديل: لثانيةاملسألة ا

مرتبـة : وهـي، ِ والتعديلِ اجلرحِ حتت مراتبُ التي تدخلِ املصطلحاتِّ أهمُ دراسةِ يف هذه املسألةِومن املفيد

 .االعتبارمرتبة و، الردمرتبة و، القبول

ل: أوا  ت اا :  

ِكثريا مـن املـصطلحات، ِ يف علوم احلديث قبل بداية التصنيفُاستعمل املحدثون النقاد  ضـمن ُ التـي تـدخلً

ِ الذي حيتج بحديثهِ الراوي املقبولِمرتبة
ُّ ه ِلـورود، )ثقـة(ُومن أهم املصطلحات التي ينبغـي دراسـتها مـصطلح . ُ

                                         
 .١/٤: ميزان االعتدال، للحافظ الذهبي: ينظر)     ١(

 .١/٣٧٧: رشح التبرصة والتذكرة، للحافظ العراقي: ينظر)     ٢(

 ).ُطبعة دار اليرس(، ١١٠:، وتقريب التهذيب، البن حجر، ص١٣٦:نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، للحافظ ابن حجر، ص: ينظر)     ٣(

 .٢/١١٢: ح ألفية احلديث، للحافظ السخاويفتح املغيث برش: ينظر)     ٤(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٣٦  

ِ تبعا للقرائنِه واختالفها يف بعض األحيانِ داللتِعُّباإلضافة إىل تنو، ٍدةِّ متعدٍصور وٍيف صيغ  التـي ورد ِ واألحوالً

 .فيها هذا املصطلح

ٌأو مـتقن ثبـت، إنـه ثقـة: إذا قيل للواحد«:  يف مرتبة هذا املصطلح)ه٣٢٧ت (قال ابن أيب حاتم ٌ فهـو ممـن ، ُ

ُّحيتج بحديثه ُ«)١(. 

ِشـموله لعدالـة الـراوي وضـبطه، عند اإلطـالق، ِواألصل يف مفهوم هذا املصطلح ِ  قـد لكـن هـذا االصـل، ُ

ُخيصص بسبب بعض القرائن التي ترصفه إىل العدالة وحدها ُ  .ِأو الضبط وحده، ُ

 : وإفادته لثبوت عدالة الراوي وضبطه، ومن األمثلة عىل االستعامل املطلق هلذا املصطلح

 .)٢(»ثقة«: ) خالدبن املؤمن عبد( يف )ه٢٣٣ت ( ابن معنيقال

 .)٣(» ميمون ثقة ثقةبن مهدي:  يقولُسمعت أيب«: )ه٢٩٠ت ( حنبلبن  أمحدبن عبد وقال

ٌّ رباح النَّخعي كويف ثقة ثقةبن اهللا عبد«: )ه٢٦١ت ( العجيلوقال َ«)٤(. 

 ويؤكــد ذلــك قــول ابــن أيب حــاتم، وهـذا املــصطلح مل خيتلــف املحــدثون يف أن مرتبتــه القبــول واالحتجـاج

ُسألت أيب عن حصني«: )ه٣٢٧ت( ُقلت حي. ثقة:  فقال؟الرمحن عبد بن ُ ِتج بحديثـه؟ قـالُ
 وقـال. )٥(»إي واهللا: ُّ

ُّقلت حيـتج ، ٌثقة:  فقال؟ُسألت أيب عنه«: ) اخلطاببن  عمربن اهللا عبد بن  زيدبن حممد(ابن أيب حاتم يف ترمجة  ُ ُ

 . )٦(»نعم: ِبحديثه؟ قال

 أو ِلفظيـة مـن القـرائن الٍ بقرينـةِ عـن هـذا األصـلُجَرُلكن قـد خيـ، هذا هو األصل يف استعامل هذا املصطلح

 :  كثرية منهاوأمثلة ذلك. احلالية

ِ عبيـدة الربـذيبـن موسـى( يف ترمجـة )ه٢٣٠ت ( سعدبن حممد قال
َ َّ ولـيس ،  احلـديثَكثـري، ًكـان ثقـة«: )ُ

ٍولكنه ليس بحجة، ٌ إسحاق ثقةبن حممد«: )ه٢٣٣ت ( معنيبن وقال حييى .)٧(»بحجة
َّ  أيب بـن ُوقال عـثامن.)٨(»ُ

                                         
 .٢/٣٧: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ١(

 .٢٨٠: معني، صبن سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى)   ٢(

 .١/١٤٧): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٣(

 .٢/٢٨: الثقات، للعجيل)   ٤(

 .٣/١٩٣: البن أيب حاتماجلرح والتعديل، )   ٥(

 .٧/٢٥٦: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٦(

 .٧/٥٥٥: الطبقات الكربى، البن سعد)   ٧(

 .٣/٢٢٥): رواية الدوري(تاريخ ابن معني )   ٨(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٣٧  

 ٌقرينـة) ليس بحجـة(: فقول هؤالء النقاد .)١(»وليس بحجة، ٌصدوق، ٌ أيب سليم ثقةنب ُليث«: )ه٢٣٩ت (شيبة

ومـن أجـل ،  احلـديث نقـل واإلتقان يفُوليس الضبط، هو العدالة والصالح) ثقة(هم بمصطلح َعىل أن مقصود

 . عندهمذلك مل يكن حجة

،  أيب حييـىبـن عن إبـراهيم ، أنسبن ُسألت مالك«: )ه١٩٨ت( القطان  سعيدبن قول حييى، األمثلةومن 

) ثقـة يف احلـديث(ه َ عىل أن قولـٌقرينة) وال ثقة يف دينه(فقوله  .)٢(»ًوال ثقة يف دينه، ال: ًأكان ثقة يف احلديث؟ قال

 .دون العدالة، َ واإلتقانَ الضبطُيقصد هباإنام 

ّ أيب الذيبن ُمْسل«: )ه٢٤١ت( حنبل بن قول اإلمام أمحد، ًاألمثلة أيضاومن  . )٣(»ُصـالح احلـديث، ٌال ثقـةَّ

ه َأي إن حديثـ، )صـالح احلـديث(وقولـه ، هـو العدالـة دون الـضبط) ثقة( اإلمام أمحد بقوله َفيبدو يل أن مقصود

 .واهللا أعلم، دون االحتجاج، ِ واالستشهادِيصلح لالعتبار

، هِ يف نفـسٌثقـة«: )ِّ محزة احلـرضميبن  حييىبن ِحممد( يف ترمجة )ه٣٥٤ت ( حبانِقول ابن، ًومن ذلك أيضا

ُيتقى حديثـه َّ ُيتقـى حديثـه،  يف نفـسهٌثقـة(فقولـه . )٤(»ُ  التعـديل وهـو ُركنَـي عـىل أنـه مل جيتمـع فيـه إال أحـد ُّيـدل) ُ

ُيتقى حديثه«:  ابن حبان فيهومن أجل ذلك قال، أما الضبط فال، العدالة ُ«. 

: ) أيب لـيىلبـن الـرمحن عبـد بن حممد( يف ترمجة )ه٢٧٧ت( الفسوي  سفيانبن  يعقوب احلافظومثله قول

 ِفيه قرص ملفهوم الثقـة عـىل العدالـة) ثقة عدل(فقوله . )٥(»ِّلني احلديث عندهم،  املقالُه بعضِيف حديث، ٌثقة عدل«

 ).لني احلديث(:  بقولهومن خالل حديثه عن ضبطه، )عدل(:  الثقة بقولهِ تفسريِمن خالل

ٍ حـسنيبـن سـفيان( يف ترمجة )ه٢٣٠ت( ٍ سعدِ ابنُقول، ًومن األمثلة أيضا ِخيطـئ يف حديثـه ، ًكـان ثقـة«: )ُ ِ
ُ ُ

َّسـألت الـدارقطني«: ِّهميَّ يوسـف الـسبـن وكذلك قـول محـزة. )٦(»ًكثريا  بـن ِ عمـروبـن َ عـن أمحـد)ه٣٨٥ت( ُ

ًخيطئ كثريا، ٌثقة:  فقال؟اخلالق البزار عبد ُ ِويتكل عىل حفظه، ُ ِ ُ َّ«)٧(. 

                                         
 .١٩٦:تاريخ أسامء الثقات، البن شاهني، ص)   ١(

 .١/٦٣: الضعفاء الكبري، للعقييل)   ٢(

 .٢/٢٩٨): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن ، لإلمام أمحدالعلل ومعرفة الرجال)   ٣(

 .٩/٧٤: الثقات، البن حبان)   ٤(

 .٣/٣٨٠:  سفيان الفسويبن املعرفة والتاريخ، ليعقوب)   ٥(

 .٩/٣١٤: الطبقات الكربى، البن سعد)   ٦(

 .٥/٥٤٨: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)   ٧(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٣٨  

،  دون الـضبطُمها بالثقـة هـو العدالـةَدليـل عـىل أن مقـصود) ًخيطئ كثريا، ثقة (ِّ سعد والدارقطنيِفقول ابن

َألن الراوي ال يكون ضابطا إذا كان كثري  . اخلطأً

ُومن هذا الباب أيضا قول  أنعـم بـن  زيـادبـن الرمحن عبد«: )ه٢٦٢ت(رصي  شيبة الببن  احلافظ يعقوبً

ٌرجل صالح، ٌ صدوقٌوهو ثقة، ٌضعيف: اإلفريقي ، ٌ الـراوي بأنـه ضـعيفَ شيبة وصفبن ٌ يعقوبُفاحلافظ. )١(»ٌ

 .واهللا أعلم،  عىل الضبط)ضعيف(وكلمة ،  عىل العدالة)ثقة( كلمة ِلْوال يصلح املعنى إال بحم، ٌوأنه ثقة

َّ مرثـد كـان يـتهم باإلرجـاءبـن علقمة«: )ه٢٤١ت ( حنبلبن قول اإلمام أمحد،  هذا املثالُسْوعك وكـان ، ُ

ٌ ثبت ثقة يف احلديثٍ عامربن ُعمر«: ًوقال أيضا. )٢(»ًه ضابطاِ يف حديثًثقة ًإال أنه كـان مرجئـا، ٌ فقولـه ثقـة يف . )٣(»ُ

، ه وديانتـهِطعـن يف صـالح) ًكـان مرجئـا(و، )كـان يـتهم باإلرجـاء(وقوله ،  ملا روىٌ متقنٌاحلديث أي إنه ضابط

 .ُام مل يذكر عٌنيةُ غَِركُوفيام ذ، وأمثلة هذا الباب كثرية. واهللا أعلم

م :را  ت اا :  

ً حديثـه ابتـداءُّردُكـام ال يـ، ً الـراوي ابتـداءُ فيهـا حـديثُقبلُ التي ال يُ االعتبار هي املرتبةُمرتبة ُوإنـام يكتـب، ُ ُ 

 بالنـسبة م ثبوتـه أو  عـدِ الـضبطِومـن خـالل ثبـوت، ِ للثقـاتموافقتـه أو خمالفتـه ِ فيـه مـن خـاللُنظـرُوي، هُحديث

 َمَكـِوإال ح، َ حديثـهَلِبـَه قِ بخـربِ املحيطـةِ واملالبـساتِ القـرائنِه مـن خـاللِ حديثُ صحةِفإن تبني للناقد. للراوي

 . بولَ القِ وعدمِّعليه بالرد

، )ال بـأس بـه(و، )صـدوق(:  االعتبـارِ عـىل مرتبـةِ التي استعملها املحدثون للداللةِ املصطلحاتِّومن أهم

 : وبيان مفهوم هذه املصطلحات واستعامالهتا فيام يأيت. )لني احلديث(و، )صالح احلديث(و، )شيخ(و

     صدوق(مصطلح( : 

والفعـل الثالثـي منـه ، )صـادق( الفاعـل ِ مـن اسـمٍ مبالغـةُوهـو صـيغة، ٍعـولَ يف اللغة عىل وزن فُالصدوق

َصدق( َفعل(عىل وزن ) َ َوصدقه احلديث، ِبِِذ الكُنقيض:  يف اللغةُقْوالصد). َ َ ْأنبـأه الـصدق: َ ِّ
 يف ُفالـصدوق. )٤(

 . يف احلديثِ الكذبِ عىل عدمُّ تدلٌاللغة صفة

                                         
 .١١/٤٧٥: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)   ١(

 .٢٠٢:، ص)رواية املروزي وغريه( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٢(

 .٣/١٨٣: الضعفاء الكبري، للعقييل)   ٣(

، ولـسان العـرب، البـن ٢/٦٥٦: ، ومجهـرة اللغـة، البـن دريـد األزدي٥/٥٦:  أمحـد الفراهيـديبن يف العني، للخليل) صدق(مادة : ينظر)   ٤(

 .١٠/١٩٣: منظور



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٣٩  

 يف األلفـاظ ُوجـدت«:  بقوله)ه٣٢٧ت ( أيب حاتمُ ابنادهَّ حدِ الصدوقُ املحدثني فمرتبةِوأما يف اصطالح

: لـه قيـل وإذا .بحديثه ُّتجُحي ممن فهو، ٌبتث ٌمتقن أو، ٌثقة إنه: للواحد قيل إذاف: شتى َمراتب عىل والتعديل اجلرح

وأخـرج ابـن  .)١(»الثانيـة املنزلـة وهي، فيه ُنظرُوي، هُحديث ُكتبُي ممن فهو، به َبأس أوال، ُالصدق هُّحمل أو، ٌصدوق

، ًكـان صـدوقا: ِأبو خلـدة ثقـة؟ فقـال: وقيل له«، )ه١٩٨ت ( مهديبن الرمحن عبدأيب حاتم الرازي بسنده إىل 

ُالثقة سفيان، ًموناوكان مأ  : ثم علق عليه ابن أيب حاتم بقوله. »ُوشعبة، ُ

: وأن أهل املنزلة الثانيـة، ُالثقات:  األعىلِ املنزلةَوأن أهل،  عىل منازلَ واملقبولنيِ لآلثارَ الناقلةَّ أنَفقد أخرب«

ومـصطلح ، )ثقـة(بـني مـصطلح  ُزِّ أنـه يميـٍّ مهـديِبـنافابن أيب حاتم فهـم مـن كـالم . )٢(» واألمانةِ الصدقُأهل

ِ مرتبة املصطلح الثاينُ غريِول األِ املصطلحَوأن مرتبة، )صدوق( ِ. 

 ِ الكـذبِ الـراوي يف احلـديث وعـدمِ عـىل صـدقُّيدل،  قبل التصنيفِ احلديثِ الصدوق عند نقادُفمصطلح

ُّ ال حيتج به ابتداءُفالراوي الصدوق؛  الراوي وإتقانه عىل ضبطُّوال يدل، فيه ًوإنام يكتب حديث اعتبارا، ُ ُ ُ ويؤيد ، ُ

 ِألن هـذه العبـارات؛ هـذا كـام قـال: ُقلت«: حيث قال،  الصالح عىل ما ذكره ابن أيب حاتمِ ابنُهذا املعنى تعقيب

َّال تشعر برشيطة الض ِ ِ
ُ ِفينظر يف حديثه، ِبطُ

ُ ُوخيترب حتى يعرف ضبطه، ُ َ َ ُ َُ َ ُ«)٣(. 

 دون بيـان  مـنًهـذا املـصطلح مطلقـاحيـث إهنـم اسـتعملوا ، ملحـدثني اِ عبـاراتُ فهمُيمكن، ًوبناء عىل هذا

 : ومنها، ٌفأمثلته كثرية،  من دون بيان حكمهًأما استعامله مطلقا . مع بيان حكمهواستعملوه، ُحكمه

 أيب حفـصة كيـف هـو؟ بـن امرةِ عـبـن ِّرمـيحُسـألته عـن «: )ه٢٣٣ت (قال الدارمي يف أسئلته البن معني

 .)٥(»هو صدوق:  فقال؟ٍربَ حبن السالم عبدُسألته عن «: ًوقال أيضا. )٤(»صدوق: فقال

ُسمعت أيب يقول«: )ه٣٢٧ت (قال ابن أيب حاتمو ِّ أرشق مـن عـيلٍّ عيلبن وُكان عمر: ُ وهـو ، ِّ املـدينيبـن َ

ٌبرصي صدوق ٌبـرصي صـدوق:  فقـال؟سئل أيب عنه«: )ِّ اجلرميَ يزيدبن وِعمر(وقال يف ترمجة . )٦(»ٌّ  وقـال .)٧(»ٌّ

ٌبرصي صدوق:  فقال؟سئل أيب عنه«: )ِّ سنان الباهيلبن  احلكمبن ِعون(يف ترمجة  ٌّ«)٨(. 

                                         
 . ٢/٣٧: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ١(

 .٢/٣٧: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٢(

 . ٢٤٣:معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، ص)   ٣(

 .٩٨:، ص)رواية الدارمي(تاريخ ابن معني )   ٤(

 .١٥٦:، ص)رواية الدارمي(تاريخ ابن معني )   ٥(

 .٦/٢٤٩: بن أيب حاتماجلرح والتعديل، ال)   ٦(

 .٦/٢٧٠: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٧(

 .٦/٣٨٨: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٨(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٤٠  

وأن الـراوي الـذي أطلـق ، ًمع بيان حكمـه يف عـدم االحتجـاج بـه ابتـداء) صدوق(ستعامل مصطلح وأما ا

ُإنام يكتب حديثه لالعتبار واالختبار، عليه ُ  : فمن أمثلته، ُ

ٌ عياش رجل صدوقبن أبو بكر«: )ه٢٣٣ت ( معنيبن قال حييى أي . )١(» احلـديثِولكنه ليس بمـستقيم، ٌ

ُ به بل يكتب حديثه لالعتبار بهال حيتج ُ. 

 بـن اهللا عبـد[ ٍويـسُأبـو أ«: ومثلـه قولـه. )٢(»ٍجـةُلـيس بح، ٌ صـدوقٍ هشامبن ُمعاذ«: ً معني أيضاُوقال ابن

 .)٣(»جةُوليس بح، ٌ صدوق] مالكبن ِ أويسبن اهللا عبد

ُيكتب حديثه، صدوق«: ) سواربن شبابة(يف ) ه٢٧٧ت(أبو حاتم الرازي قال و ُ ُّوال حيتج به، ُ ُ«)٤(. 

ُّ رصد التيميبن ُرضار«: ًأيضاوقال 
َصاحب قرآن وفرائض، ٍ ٍ

ُيكتب حديثه، ٌصدوق، ُ ُ ُّوال حيتج به، ُ ُ«)٥(. 

ُيكتـب حديثـه، ٌصدوق«: )َضالةَ فبن ِفرج(ًأيضا يف وقال  ُ ُّوال حيـتج، ُ  فيـه ٍ سـعيدبـن ُحديثـه عـن حييـى؛  بـهُ

ًوهو يف غريه أحسن حاال، ٌإنكار ُ َوروايته عن ثابت ال ت، ِ  .)٦(»ُّحِصٍُ

ٌهو شيخ صدوق، ال بأس به«: ) سيف الرقي األسديبن حكيم (يف ًأيضاوقال  ُيكتـب حديثـه، ٌ ُ ُّوال حيـتج ، ُ ُ

ِوال حيتج بحديثه، ٌهو صدوق«: ) أيب سليامنبن محاد(ً وقال أيضا يف .)٧(»ليس باملتني، به
ُّ ، ٌهـو مـستقيم يف الفقـه؛ ُ

َوإذا جاء اآلثار شوش َّ َ«)٨(. 

ال بـأس ، ٌصـدوق:  فقـال؟ِّ عبـاد املهلبـيبن ُسألت أيب رمحه اهللا عن عباد«: )ه٣٢٧ت (قال ابن أيب حاتمو

ِحيتج بحديثه؟ قال: قيل له، به
ُّ ، ًكـان صـدوقا:  فقال؟إسحاق أيب بن ُسألت أيب عن يونس«: ًوقال أيضا. )٩(»ال: ُ

ِإال أنه ال حيتج بحديثه
ُّ ًأي ال حيتج بحديثه ابتداء. )١٠(»ُ  .ُوإنام يكتب لالعتبار به، ُ

                                         
 .١/٦٩): رواية ابن حمرز(معرفة الرجال، البن معني )   ١(

 .٤/٢٦٣): رواية الدوري(تاريخ ابن معني )   ٢(

 .٣/٢٢٥): رواية الدوري(تاريخ ابن معني )   ٣(

 .٤/٣٩٢: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٤(

 .٤/٤٦٥: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٥(

 .٧/٨٦: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٦(

 .٣/٢٠٥: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٧(

 .٣/١٤٧: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٨(

 .٦/٨٣: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٩(

 .٩/٢٤٤: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ١٠(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٤١  

،  املحـدثنيِلَ عمـِ لواقـعَفـإن املتتبـع) صـدوق (ُ عليـه مـصطلحَقِطلـُ يف حكم من أُوإذا كان هذا هو األصل

ِون أحيانا بحديثُّ أهنم قد حيتجُيلحظ  ٍم إىل قناعـةِووصـوهل، هم ألحاديثـهِعُّ تتـبِا ذلـك إال بـسببومـ، دوقَّ الـصً

ِ بضبطه وإتقانٍتامة  : ومن أمثلة ذلك. ه هلاِ

ُّحيـتج : ُقلـت، ٌصـدوق، ال بأس بـه:  فقال؟ُسألت أيب عن عطاء اخلراساين«: )ه٣٢٧ت ( أيب حاتمُقال ابن ُ

 .)١(»نعم: ِبحديثه؟ قال

ُســألت أبــا زرعــة عــن الليــث«: ًوقــال أيــضا ِحيــتج بحديثــه؟ قــال: ُقلــت، ٌصــدوق:  فقــال؟ٍ ســعدنبــ ُ
ُّ إي : ُ

 .)٢(»ريْمَعَل

َوأهنام يعـ،  كال الراوينيِ عىل معرفتهام بأحاديثٌّ مبني الرازينيوأيب زرعة،  من أيب حاتمُفهذا احلكم ان مـن َّدُ

 .لمواهللا أع،  بأحاديثهامِكام باالحتجاجَولذلك ح،  األحاديثِ يف نقلِ واإلتقانِ الضبطِأهل

 احلـديث ِ عـىل ضـبطُّبكـل مـا يـدل) الـصدوق( مـصطلح ُ اقـرتانِ األخـريةِ هبـذه احلالـةُويبدو يل أنـه يلحـق

 : ومن أمثلته، )صدوق ثقة(:  النقاد بعضكقول، وإتقانه

ثـم . » املـسلمنيِإمام من أئمة، ٌ صدوقٌثقة«: ) حييى النيسابوريبن حممد( يف )ه٣٢٧ت ( أيب حاتمُقال ابن

 .)٣(»ثقة:  فقال؟ حييى النيسابوريبن  أيب عن حممدَِلئُس«: قال

 .)٤(»ٌ صدوقٌوهو ثقة، ُكتبت عنه«: ) مرزوق البرصيبن إبراهيم(وقال يف ترمجة 

ــة  ــال يف ترمج ــراهيم(وق ــن إب ــسابوريب ــانئ الني ــة«: ) ه ــداد يف الرحل ــه ببغ ــمعت من ِس ــةُ ــة،  الثاني ــو ثق  ٌوه

 .)٥(»ٌصدوق

إمـام مـن أئمـة ، ٌثقـة صـدوق:  فقـال؟سـئل أيب عنـه«: ) عـيلبن مد حمبن  جعفربن موسى(وقال يف ترمجة 

 .)٦(»املسلمني

 

 

                                         
 .٦/٣٣٥: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ١(

 .٧/١٨٠: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٢(

 .٨/١٣٩: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٣(

 .٢/١٣٧: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٤(

 .٢/١٤٤ :اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٥(

 .٨/١٣٩: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٦(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٤٢  

  ال بأس به(مصطلح( : 

َبـأس (ِّ الثالثيِ من الفعلٌ مصدرِ يف اللغةُالبأس  ويف ذلـك يقـول، )١(ُ واخلـوفُ واملـشقةُاحلـرب: ُوالبـأس، )ََ

ُالبأس احلرب«: َ سيدهُابن  .)٢(»ال خوف: أي؛ َال باس عليكو،  عليكَال بأس: ُثم كثر حتى قيل، ُ

 أهنـم يقـصدون بـه الـراوي ُيظهـر،  استعامالهتم هلـذا املـصطلحِعُّ تتبِفمن خالل،  املحدثنيِوأما يف اصطالح

ُالذي خـف ضـبطه وإتقانـه ُ ًتج بـه ابتـداءُفـال حيـ، َّ ُوإنـام يكتـب، ُّ َفـإن تبـني،  فيـهُوينظـر، ُ حديثـهُ ، هُ اسـتقامتِ للناقـدَّ

ِ ومما يشري إىل مرتبة هذا املصطلح ما جـاء عـن . بهِه واالحتجاجِ بقبولَمَكَح، طأه من اخلُوسالمت   املـدينيبـن ُّعـيلُ

َوذكـر عمـر،  سـعيدبن ُسمعت حييى«: حيث قال، )ه٢٣٤ت( َ َ َّ الوليـد الـشنِّيبـن َ ُه حيركهـاِفقـال بيـد، َّ ِّ كأنـه ال ؛ ُ

ِّيقويه َإذا حركت يدك فقد أهلكته عندي: ُمالك؟ قلت: فقال، ُفاسرتجعت أنا: ٌّقال عيل، ُ َْ َ َ ليس هـو عنـدي : قال! َّ

 .)٣(»ولكنه ال بأس به، ممن أعتمد عليه

 : ومنها، ٌ املحدثني هلذا املصطلح كثريةِ استعاملُوأمثلة

 .)٤(» بـه بـأسَلـيس:  فقـال؟ُسألت أيب عن أيـوب أيب العـالء«: )ه٢٩٠ت ( حنبلبن  أمحدبن اهللا عبدقال 

ْألن أحاديثه ليست باملناكري«: فقال، )ه٣٦٥ت ( عديُابنوعلق عليه  ُوهو ممن يكتب حديثه، َ ُ ُ«)٥(. 

ُيكتب حديثه،  بهَ ال بأس]البجيل[الرمحن  عبد بن ُطارق«: )ه٢٧٧ت (قال أبو حاتم الرازيو ُ«)٦(. 

ال : ل فقـا؟ عنه]يعني أباه[سألته «: )ِّجالن البرصيَ عبن ِميطُش( يف ترمجة )ه٣٢٧ت ( أيب حاتمُقال ابنو

ُيكتب،  بهَبأس  .)٧(»ُ حديثهُ

 ُكتـبُي، ال بـأس بـه:  فقـال؟ُسألت أيب عنه«: )هللا األصبهاين عبد بن  سليامنبن حممد( يف ترمجة ًأيضاوقال 

ُّوال حيتج به، ُحديثه ُ«)٨(. 

                                         
 .٦/٢٠: يف لسان العرب، البن منظور) بأس(مادة : ينظر)   ١(

 .٨/٥٦١: يف املحكم واملحيط األعظم، البن سيده) بأس(مادة )   ٢(

 .٦/١٣٩: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٣(

 .٢/٣٥): اهللا رواية ابنه عبد(نبل  حبن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٤(

 .٢/١٦: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٥(

 .٤/٤٨٥: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٦(

 .٤/٣٩١: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٧(

 .٧/٢٥٧: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٨(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٤٣  

 عـدي بـن  مليحبن هو اجلرح[عن أيب وكيع ، )ه٢٣٣ت ( معنيبن ُسألت حييى«:  أيب مريمبن ُقال سعدو

َالرو ُيكتب، ٌ به بأسَليس:  قال؟]ايسَّ  .)١(»ُ حديثهُ

 ِكام جاء عن ابن، )ثقة(مصطلح و) ٌليس به بأس( بني مصطلح ِه من اجلمعِ معني وغريِ عن ابنَوأما ما ورد

 .)٢(»ٌ ثقةٌثقة، ليس به بأس:  فقال؟ حيانبن سليامن؛  عن أيب خالد األمحر] معنيَبن[ُسألت حييى «: حمرز

ُإنـك تقـول:  معـنيبـن ُقلت ليحيـى«: قال، )ه٢٧٩ت( أيب خيثمة بن ُ أبو بكر أمحدُافظومثله ما ذكره احل َّ :

ٌفالن ليس به بأس ٌوفالن ضعيف؟ قال، ٌ ، ٌهـو ضـعيف: ُوإذا قلـت لـك، ٌفهـو ثقـة، ٌليس به بـأس: ُإذا قلت لك: ٌ

ُوال يكتب حديثه، ٍفليس هو بثقة ُ ُ«)٣(. 

َقد يطلقون الوصـف« أهنم )ه٩٠٢ت( ُّاوي السخُه هو كام قال احلافظَفيبدو أن جواب ن كـان َ عـىل مـِ بالثقـةُ

ًولو مل يكن ضابطا، ًمقبوال  بـني ُ معـني يميـزَوالـدليل عـىل ذلـك أن ابـن، )٤(»َّ هنـا يتمـشى عليـهٍ معـنيِ ابنُفقول، ُ

 ، )ال بأس به(ومصطلح ) الثقة(مصطلح 

، ]بـن معـني[ ُسـألت حييـى«: أنـه قـال، )ه٢٩٠ت ( حنبـلبـن  أمحدبن اهللا عبدومما يؤكد ذلك ما جاء عن 

ِّالتيمي عن احلرضمي؟ فقال: ُقلت ُّ ٌشيخ روى عنه معتمر: َّ ُ
ِ َ : ثقـة؟ قـال: ُقلـت ليحيـى، عـن احلـرضمي، عن أبيه، ٌ

بـل ، نعم هـو ثقـة: فلم جيب بقوله،  هل هو ثقةِّ عن احلرضميٍ أمحد سأل ابن معنيبن اهللا فعبد. )٥(»ليس به بأس

 .هال بأس ب:  لهقال

ِّما جاء عن أيب زرعة الد، ًومثل ذلك أيضا ِقلـت لعبـد«:  قـالأنـه، )ه٢٨١ت( ِّمـشقيُ  إبـراهيم بـن  الـرمحنُ

ُوهو أبو سعيد امللقب بدحيم [ ِّ الفزاري؟ قالٍوشبَ حبن ِّما تقول يف عيل: ])ه٢٤٥ت(َّ َ َومل : ُقلـت. ال بأس بـه: َ
ِ

ًوال تعلم إال خريا؟، ٌثقة: ال تقول ُ َفقول القايض دحيم  .)٦(»إنه ثقة:  لكُقد قلت: قال! َ ) إنـه ثقـة: ُقد قلت لـك(ُ

ُويكتب، هُ حديثُقبلُ به أنه ممن يُيقصد ً للنظر فيه اعتبارا واختباراُ  .واهللا أعلم، ً

 

 

                                         
 .٢/٤١٠: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ١(

 .١/٩٦): رواية ابن حمرز(معرفة الرجال، البن معني )   ٢(

 .١/٢٢٧: التاريخ الكبري، البن أيب خيثمة)   ٣(

 .٢/١٢٢: فتح املغيث برشح ألفية احلديث، للسخاوي)   ٤(

 .٣/٢١): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٥(

 .٣٩٥:دمشقي، صالتاريخ، أليب زرعة ال)   ٦(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٤٤  

  شيخ(مصطلح( : 

َشيخ (ِّ الثالثيِ من الفعلٌ مصدر يف اللغةُالشيخ َ َ الرجل يـَشاخ«: قال أبو منصور األزهري، )َ ُشيخ شـيُ ًوخةُ َ ،

ٌشـيوخ: ُومجعـه. ٌفهو شيخ ٌشيخةَومـ، ٌوأشـياخ، ُ َ ٌوشـيخان، َ ُومـشيوخاء، ِ ُالـشيخ الـذي «: ٍوقـال ابـن منظـور. )١(»َ

ُّاستبانت فيه السن ُ عليه الشيبَوظهر، ِّ َّ«)٢(. 

ِّ السنُ الكبريُفالشيخ يف اللغة هو الرجل ٌشـيخ : ُيقـال«:  التفـسريِ صـاحبِّ اإلمام الـرازيُ ذلك قولُويؤكد؛ ِّ

ِللسيد
ِّ والرجل الكبري السنِّ ُِّ ِ ِ«)٣(. 

 علـيهم َقِطلـُ الـذين أِ مـن الـرواةٍ كبـريٍع عـددُّفقد ظهر يل بعد تتب،  املحدثني قبل التصنيفِوأما يف اصطالح

 ِ بطلـبْفَعـرُ الـذي مل يِّ الـسنِ الكبـريِ عـىل الرجـلَطلقـون هـذه املـصطلحُأن املحـدثني كـانوا ي: )شيخ (ُمصطلح

ًدا قليال من األحاديثَدَ إال عِومل يرو، ًغالبا ِاحلديث  ممـا يؤيـد َّولعـل، ُفحالـه أقـرب إىل اجلهالـة منهـا إىل املعرفـة. ً

ٍفليس بتعريف بيشء) شيخ( أيب حاتم فيه ُأما قول«: )ه١٩٨ت ( القطانِ ابنُقول، هذا املعنى إال أنـه ، ِ مـن حالـهٍ

ٌمقل ِ
ِاية أخذت عنه له روْوإنام وقعت، ِ العلمِليس من أهل، ُ ُ ٌ«)٤(. 

وأنـا ، )ه٢٣٣ت (ٍ معـنيبـن  حييـىَِلئُسـ«:  ابـن اجلنيـدقـول،  املحـدثني هلـذا املـصطلحِومن أمثلة اسـتعامل

ٌّهذا شيخ برصي:  فقال؟ يعقوببن ِعن خطاب،  زيدبن عن محاد، أسمع ٌ«)٥(. 

فهـو ) ٌشـيخ(: وإذا قيـل«: )ه٣٢٧ت ( أيب حـاتمُهـو كـام قـال ابـن، ِ احلـديثِ عنـد نقـادِ هـذه املرتبـةُوحكم

ُيكتب حديثه، ِباملنزلة الثالثة ُوينظر فيـه، ُ  بـن إبـراهيم( يف )ه٢٧٧ت( ِّ الـرازيٍ أيب حـاتمُ قـولذلـكويؤكـد . )٦(»ُ

ُيكتـب، ٌشــيخ«: )مـرزوق البـرصي ُيكتــب ، ٌشـيخ«: ) أيب ســليامنبـن  محـادبــن إسـامعيل(وقولــه يف . )٧(»ُ حديثـهُ ُ

ُيكتب حديثه، ٌشيخ«: ) عقبة املراديبن ِ احلسنأيب كريان(وقوله يف ، )٨(»ُحديثه ُ ُ«)٩(. 

                                         
 .٧/١٩٦: يف هتذيب اللغة، أليب منصور األزهري) َشيخ(مادة )   ١(

 .٣/٣١: يف لسان العرب، البن منظور) َشيخ(مادة )   ٢(

 .٢٨/١٤٦: مفاتيح الغيب، لفخر الدين الرازي)   ٣(

 .٤/٦٢٧: بيان الوهم واإلهيام يف كتاب األحكام، أليب احلسن ابن القطان)   ٤(

 .٢٩٧: معني، صبن ت ابن اجلنيد ليحيىسؤاال)   ٥(

 .٢/٣٧: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٦(

 .٢/١٣٧: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٧(

 .٢/١٦٤: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٨(

 .٣/٢٩: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٩(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٤٥  

ُّأي إنـه ال حيـتج؛ )ُيكتـب حديثـه(فقـول أيب حـاتم الـرازي  ُبـل يكتـب حديثـ، ًه ابتـداءِ بحديثـُ ُ ه لالعتبـار بــه ُ

ومـن ، )شـيخ( مـصطلح ِ الـرواةعندما أطلقوا عىل من أحكامهم ٍ املعنى يف كثري هبذاُ النقادَحَّوقد رص. ختبارواال

َ مردانبهبن َ يزيدبن إبراهيم( أيب حاتم الرازي يف ُذلك قول ْ ْ ُيكتب حديثه، ٌشيخ«: )َ ُ ُّوال حيـتج بـه، ُ وقولـه يف ؛ )١(»ُ

ُيكتب حديثه، ٌشيخ«: ) القاسمبن أزهر( ُّوال حيتج هب، ُ حديثهام لالعتبارُكتبُي: أي؛ )٢(»ُّوال حيتج به، ُ  .ً ابتداءامُ

، َ مـن احلـديث إال القليـلِومل يـرو،  بـني املحـدثنيْىل الراوي الذي مل يشتهر عُيطلق) شيخ (َوبام أن مصطلح

وقـد ،  يف احلـديثٍ أو ليس بثقةٌ كذابأنه،  هذا الراويِ حلالِ واالستقراءِعُّ هلم بعد التتبُ احلديث قد يظهرَفإن نقاد

 . حلديثهم املتقنني الضابطنيِ هلم أنه من الثقاتُيظهر

عـن ، ُوأنـا أسـمع، ٌّسـئل عـيل«: )ه٢٣٤ت ( املـدينيبن ِّ أيب شيبة يف سؤاالته لعيلِن ابُومن أمثلة ذلك قول

ِمطيع ٌذاك شيخ عندنا ثقـة:  فقال؟ ميمونبن ُ ًكـان شـيخا ال بـأس :  فقـال؟العزيـز عبـد بـن كنيُ عـن سـَِلئُوسـ. ٌ

ًسمعت عليا«: وقال، )٣(»به ْ روبن الرمحن عبد عن َِلئُوس، ُ  .)٤(»ٌفٌذاك شيخ ضعي:  فقال؟مانُ

ُهذا شـيخ مـرتوك احلـديث«: ) طلحةبن  حييىبن إسحاق( يف )ه٢٤١ت( حنبل بن وقال اإلمام أمحد ٌ«)٥( .

 .)٦(»ٌشيخ ثقة«: )ِّ السدويسٍ خالدبن َةَّقر(وقال يف 

:  فقـال؟ٍ غيـاثبـن َعـن أرصم، )ه٢٣٣ت ( معنيبن ُسألت حييى«:  اجلنيدِ ابنُقول، ًومن أمثلة ذلك أيضا

َقد سمعت منه هاهنا ببغداد، ٌّ نيسابوريٌشيخ  بـن ُ شـدادَفـأبو طلحـة: ُقلت ليحيى«: ًوقوله أيضا. )٧(»ليس بثقة، ُ

ٌّشيخ برصي: ؟ قالُّ الراسبيٍسعيد مها ُفالراويـان الـسابقان أحـد .)٨(»ٌثقـة ال بـأس بـه: ُكيف حديثه؟ قـال: ُقلت، ٌ

. ثقـة ال بـأس بـه: وقـال يف اآلخـر، س بثقـةلـي: ومع ذلـك قـال يف األول، ُّواآلخر شيخ برصي، ٌّشيخ نيسابوري

 . بحاله يف الوثاقة والضبطهِومعرفت، ه ألحاديثهِعُّ تتببعدام كان َّإن، واهللا أعلم، وهذا منه

                                         
 .٢/١٤٥: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ١(

 .٢/٣١٥: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٢(

 .٧٨: املديني، صبن سؤاالت ابن أيب شيبة لعيل)   ٣(

 .١٥٧: املديني، صبن سؤاالت ابن أيب شيبة لعيل)   ٤(

 .٢/٤٨٢): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٥(

 .٢/٤٨٤): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٦(

 .٣٠٥: معني، صبن سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى)   ٧(

 .٤٤١: معني، صبن سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى)   ٨(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٤٦  

ه إىل ِ مـنهام ونظرتـٍّ كـلِعُّعـىل حـسب تتبـ، َ آلخرٍمن ناقد) الشيخ (ِ حديثُكمُ حُقد خيتلف،  ذلكِومن أجل

ُفرسُوهذا ما ي، ه وإتقانهِضبط  بـن عـن الربيـع، )ه٢٣٣ت ( معـنيبـن سألت حييـى«: قال،  اجلنيدُه ابنَ لنا ما ذكرِّ

ٌّشيخ برصي ثقة:  فقال؟َ أيب سلمةبن حبيب  ِ الوليـدبـن ِهـو نحـو عمـر: قال،  سئل عنهَإن حييى القطان: ُفقلت، ٌ

 ِ مـشايخُمل يكـن عامـة:  معـنيبـن ثم قال يل حييى،  الوليد ثقةبن ُوعمر، ٌ ثقةٍ حبيببن ُالربيع: فقال حييى، نيَّالش

َاما وغريّ مهَفذكر، ً شيئاٍ سعيدبن سوون عند حييىَالبرصيني ي  .)١(»هً

 صالح احلديث(و، )صالح(: مصطلح( 

َصلح (ِّ الثالثيِ من الفعلٍ فاعلُ يف اللغة اسمُالصالح ُالحا وصَ صُحُيصل) َ َّلوحا والصً . )٢( الفـسادُّ ضـدُالحً

 .)٣(عَّ يف الرشِه من املنهيات دينَُفسدُ ما يِّ عن كلَ ابتعد هو الذيُ الصالحُوالرجل

 ُحيـث نجـد؛ ِّ مـن املعنـى اللغـويٍه املحدثون ملعنـى قريـبَاستعمل) صالح (ُفمصطلح، ِوأما يف االصطالح

فـال يـدل هـذا ،  وإتقانـهوأمـا ضـبط الـراوي. هِ الـراوي وديانتـِعىل عدالة، عندهم، ُّ أنه يدلِ االستقراءِمن خالل

ِ وأما إذا أضيف هذا املـصطلح إىل احلـديث فإنـه يفيـد درجـة مـن الـضبط ال ترقـى إىل . عند النقادعليهاملصطلح 
ُ َ

ًقبـول حديثــه واالحتجــاج بـه ابتــداء
كــان «: )ه٢٥٩ت ( ســنانبـن َ أمحــدٍ جعفــرومنــه مـا جــاء عــن احلـافظ أيب، ِ

ِ مهدي ربام جرى ذكر حـديث الرجـلبن الرمحن عبد ِ
ُ ٌ رجـل صـدوقوهـو، ٌ فيـه ضـعفٍّ ُرجـل صـالح : ُفيقـول، ٌ ٌ

 .)٤(»احلديث

، ً ابتـداءُه لالعتبـار وال حيـتج بحديثـهُ حديثـُكتـبُي، ن قيلـت فيـهَ مـَّ احلديث أنِ هذه املرتبة عند نقادُوحكم

َوسألته عن إبراهيم: ُسمعت أيب يقول«: )ه٣٢٧ت (ٍ أيب حاتمِ ابنُويؤيد ذلك قول ال ، ٌصـالح:  فقال؟َقبةُ عبن ُ

ِقلت حيتج بحديثه؟ قال، بأس به
ُّ ُيكتب حديثه: ُ ُ ُ«)٥(. 

ومـن أمثلـة اسـتعامهلم لـه مـا ذكـره ابـن ، عند نقاد احلـديث) صالح( مصطلح ُمْهَ فُِنمكُي، وعىل هذا املعنى

ُّ اجلمحـيَ قدامـةبـن امللـك عبـد: )ه٢٣٣ت (] معـنيِبـن[ُقلت ليحيـى «: قال، اجلنيد وقـال . )٦(»ٌصـالح: ؟ قـالُ

 . )٧(»ٌصالح: فقال، ُويكنى أبا زياد، لقاينُ زكريا اخلبن َعيلُسألته عن إسام«

                                         
 .٣٢٢: معني، صبن سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى)   ١(

 .١/٣٨٣: ي، والصحاح، للجوهر١/٥٤٢: يف مجهرة اللغة، البن دريد األزدي) صلح(مادة : ينظر)   ٢(

 ٢/٤٤: مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار، للقايض عياض: قارن بـ)   ٣(

 .٢٢:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٤(

 .٢/١١٧: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٥(

 .٣٢٩: معني، صبن سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى)   ٦(

 .٤٧٥:ص معني، بن سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى)   ٧(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٤٧  

ِسـألت عليـا عـن الربيـع«: )ه٢٩٧ت ( أيب شـيبةبـن  عثامنبن  احلافظ حممدوقال ً هـو :  فقـال؟بيحُ صـبـن ُ

ًوسألت عليا عن املبارك. ليس بالقوي، ٌعندنا صالح ٌهو صالح وسط: فقال، َضالةَ فبن ُ ٌ«)١(. 

ِبمعنى صالحية حديثـه لالعتبـار واالختبـار دون ، )ُصالح احلديث(حدثني ملصطلح ومن أمثلة استعامل امل

 : القبول واالحتجاج

ُفإنـه يكتـب حديثـه لالعتبـار،  احلـديثُصـالح: وإذا قـالوا«: )ه٣٢٧ت (قال ابن أيب حاتم ويؤيـد ذلـك . »ُ

ُّال حيـتج بحديثـه، ٌصـالح:  فقـال؟ أيب ميمـونبن ُسألت أيب عن عطاء«: قوله بـل ، ًأي ال حيـتج بحديثـه ابتـداء. »ُ

 . لالعتبار به حديثهُكتبُي

ُسألت أيب عن ف«: ً أيضاومثله قول ابن أيب حاتم ُهيـم ، ِ احلـديثُصـالح، ٌدوقَصـ:  فقـال؟ مروزقبن ضيلُ ِ

ُيكتب حديثه، ًكثريا ُ ُّحيتج به؟ قال: ُقلت، ُ  .)٢(»ال: ُ

ًأمثلته أيضاومن  ُسألته عن بـ«:  يف أسئلته ألبيه)ه٢٩٠ت( ٍ حنبلبن َ أمحدبن اهللا عبد ُقول، ِ  ؟نانِ سـبـن ِدْرُ

 .)٣(»ٌصالح:  فقال؟]بن محيد األنصاري[ ُوسألته عن أفلح،  احلديثُصالح: فقال

  ٌلني(مصطلح  : ) احلديثُلني(و، )ِّ

ٌاللني يف اللغة صفة َلني (ِّ الثالثيِ من الفعلِ الفاعلِ باسمٌهةَّ مشبِّ َ ومن أمثلـة  .ِوةُّ القَ وعدمَوتعني الضعف، )َ

 ؟الفقيمـي هـرم بن ُجارية: ُقلت«: )ه٢٦٤ت ( يف سؤاالته أليب زرعة الرازيِّ الربذعيُاستعامل املحدثني له قول

 .)٤(»احلديث ُلني ٌّبرصي، وغريه، ٍعون ابن عن ييرو: قال

ُوضحه ابن أيب حـاتم ، وحكم هذا املصطلح ، )احلـديثلـني ( بــِإذا أجـابوا يف الرجـل«: بقولـه) ه٣٢٧ت(َّ

ُفهو ممن يكتب حديثه  . )٥(»ً فيه اعتباراُنظرُوي، ُ

 إذا: لـه ُقلـت )ه٣٨٥ت (الـدارقطني احلـسن أبا ُسألت«: ِّ يوسف السهميبن َ محزةُويؤكد هذا احلكم قول

ٌلني ٌفالن: َقلت  عـن ُطِسقُي ال ٍبيشء ًجمروحا ُيكون ولكن، ِاحلديث َمرتوك، ًساقطا ُيكون ال: قال ؟به ُتريد ْأيش، ِّ

 .)٦(»َطَسق ْرجعَي مل وإن ُسقطَي فال، عنه َورجع، عليه هوهَّنب إن: قال ؟اخلطأ َكثري ُيكون نَّعم: وسألته، ِالعدالة

                                         
 .٥٩:سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديني، ص)   ١(

 .٧/٧٥: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٢(

 .١/٤١٩): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٣(

 .٢/٣٣٨: أجوبة أيب زرعة الرازي عىل سؤاالت الربذعي)   ٤(

 .٢/٣٧: يب حاتماجلرح والتعديل، البن أ)   ٥(

 .٧٢:سؤاالت محزة السهمي للدارقطني، ص)   ٦(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٤٨  

  ليس بقوي(مصطلح( : 

ُويف حكم هذا املصطلح يقـول ابـن أيب حـاتم،  عند الراويِ واإلتقانِ الضبطُويقصد هبذا املصطلح ضعف ُ :

ِو بمنزلة األوىل يف كتب حديثه إال أنه دونهفه) ليس بقوي(إذا قالوا « ْ«)١(. 

 : ومن أمثلة استعامل املحدثني هلذا املصطلح

ِّ الذي حيـدث عـن ِّعن أيب معرش املديني، )ه٢٣٣ت (ٍ معنيبن ُسألت حييى«  حنبلبن  أمحدبن اهللا عبدقال  ُ

ِّ املقربيٍسعيد  .)٢(»ٍّليس بقوي يف احلديث:  فقال؟ٍ كعببن ِوحممد، ُ

ــ ــيلال وق ــن ع ــديني ب ــئل ) ه٢٣٤ت( امل ــدما س ــع(عــن عن ــن ِالربي ــدنا صــالح«: )ُ صــبيحب ــو عن ــيس ، ٌه ل

 .)٣(»ِّبالقوي

 .)٤(» يف احلديثٍّ ليس بقويُّأبو جعفر الرازي«: )ه٢٤١ت( حنبل بن  أمحدُوقال اإلمام

ــال ــرازي وق ــة ال ــو زرع ــئل عــن ) ه٢٦٤ت( أب ــدما س ــسى(عن ــن عي ــة«: )ّ املــسيبب ــايض الكوف ــيس ، ِق ل

 .)٥(»لقويبا

  ضعيف احلديث(مصطلح( : 

ومـن أجـل ، ُوهذا املصطلح كاملصطلحات السابقة األخرى يفيد ضعف الراوي يف ضبط احلـديث وإتقانـه

ًذلك ال حيتج بحديثه ابتداء ُّ ُلكنه يكتب لالعتبار واالختبار فقط، ُ  : ومن أمثلة استعامل هذا املصطلح، ُ

 .)٦(» احلديثَكان ضعيف«: )َّ عطاء البزازبن ديزي( يف ترمجة )ه٢٣٠ت ( سعدبن ُحممدقال 

ِّ عـامرة الـذي حيـدث عـن أيب رواقبـن ِعن بـرش، )ه٢٣٣ت ( معنيبن سئل حييى«: قال ابن اجلنيدو وأنـا ، ُ

 .)٧(» احلديثُضعيف:  فقال؟أسمع

 .)٨(» احلديثُ أبان ضعيفبن ُحممد:  يقول]بن معني[ ُسمعت حييى«: ُّ الدوريُ عباسوقال

                                         
 .٢/٣٧: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ١(

 .٣/٢٧): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٢(

 .٥٩:سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديني، ص)   ٣(

 .٣/١٣٣): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن أمحدالعلل ومعرفة الرجال، لإلمام )   ٤(

 .٢/٣٤٧: أجوبة أيب زرعة الرازي عىل سؤاالت الربذعي)   ٥(

 .٩/٣١٤: الطبقات الكربى، البن سعد)   ٦(

 .٢٧٦: معني، صبن سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى)   ٧(

 .٣/٥٦٥): رواية الدوري(تاريخ ابن معني )   ٨(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٤٩  

  يف حديثه نظر(و، )ه نظرفي(مصطلح( : 

ٌوهو أصل صحيح) َرَظَن (ِّ الثالثيِ من الفعلٌالنظر يف اللغة مصدر ُ ترجع فروعٌ ُ ُّه إىل معنـى واحـد هـو تأمـِ
 ُلٍ

ُأي تأمل وتفكر فيه لعدم و) ٌيف كذا نظر( القائل ُوأما قول. )١(ُاينتهعُ ومِاليشء ٌ ُُّّ  . )٢(هِوحُضٌ

ه ِ دالالتـَّ أنِه املختلفـةِغَ بـصيِ اسـتعامالهتم هلـذا املـصطلحِعُّ من تتبـُذي يظهرفال،  املحدثنيِوأما يف اصطالح

ُّتلتقي عىل معنى واحد هو الشك  ِيف اإلسـناد(أو ، )ٌفيـه نظـر( يف الـراوي ِ النقـادُفقـول. ٍمْزَ جـِ من غـريِحةِّ يف الصٍ

 . األمرِ وضوحِلعدم؛  بذلكٍمْزَ جِ غريمن، هِتَّحِه أو صِ يف ثقتٌيعني أنه مشكوك) ٌ نظرِيف احلديث(أو ) ٌنظر

 َ االسـتقراءَّإال أن، ُ اخلفيـفُبـام فيهـا الـضعف، ِفْ الـضعِ أنواعِ جلميعِ املصطلح هذاِ من شمولِوعىل الرغم

 هـو ِ الـضعفِةَّ عـىل شـدِه يف الداللـةَ أن اسـتعاملُرِظهـُي،  الـذين قيـل فـيهم هـذا املـصطلحِ الـرواةِ ألغلبَّاملسحي

ِعـا للقـرائنَ تبُ فـإنام يكـونِ هذا املعنى الغالبِ غريَ عىل معنى آخرِه للداللةُأما استعاملو .ُاألغلب  واألحـوال التـي ً

  . بالراوي أو اخلربُحتيط

 : ومن أمثلة استعامل املحدثني هلذا املصطلح

وقال ابـن . )٣(»ٌيف حديثه نظر«: )ِّ الكنديٍ عفيفبن ِ إياسبن إسامعيل( يف ترمجة )ه٢٥٦ت (ّقال البخاري

ُمل يصح حديثه«:  يف ترمجته)ه٣٦٥ت (عدي َومل يثبت قاله البخاري، َّ ْ«)٤(. 

ٌحديثه فيه نظر«: )ِّالسلمي،  أيب سفيانبن حسني( يف ترمجة ّوقال البخاري :  عـدي يف ترمجتـهُوقال ابن. )٥(»ُ

َسمعت ابن، فيه نظر، ٍحديثه ليس بمستقيم« ُ محاد يذكره عن البخاريُ ٍ«)٦(. 

:  عـديُوقـال ابـن. )٧(»يف حديثـه نظـر«: ) مهاجر الـبجيلبن  إبراهيمبن إسامعيل( يف ترمجة ّ البخاريوقال

، ُ عمـريبـن امللـك ِوعبـد، عـن أبيـه، ُّ الكـويفُّ الـبجيلٍ مهـاجربن ُإبراهيم: قال، ُّحدثنا البخاري، ُّحدثنا اجلنيدي«

ُسمع منه أبو ن َ
 .)٨(»ُعنده عجائب، ٍعيمِ

                                         
 .٥/٤٤٤: ييس اللغة، البن فارسيف مقا) نظر(مادة : ينظر)   ١(

 .١٠/٢٤٧: رينهارت بيرت آن دوزي: يف تكملة املعاجم العربية، للمسترشق اهلولندي) نظر(مادة : ينظر)   ٢(

 .١/٣٤٥: التاريخ الكبري، للبخاري)   ٣(

 .١/٥٠٤: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٤(

 .٢/٣٨٢: التاريخ الكبري، للبخاري)   ٥(

 .٣/٢٢٣: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٦(

 .١/٣٤٢: التاريخ الكبري، للبخاري)   ٧(

 .١/٤٦٥: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٨(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٥٠  

 ِ اإلمـامُوأمـا قـول . يف الراويٍ شديدٍيشري إىل ضعف) فيه نظر (ِّ البخاريَ عىل أن قولُّدلفكل هذه األمثلة ت

ِبا عىل قولِّ معقِّالرتمذي فـربام . )١(»ٍ فيـه عـىل يشءْمِومل يعـز«: )ٌلنـا فيـه نظـر:  جبـريبن حكيم( البخاري يف ِ اإلمامً

ولـو رجعنـا إىل ترمجـة . ائن واألحـوال التـي حتـيط بـهً مرتددا يف احلكم عليه إىل حـني النظـر يف القـرُّكان البخاري

كـان «: بـل اكتفـى بـالقول، ٍم عليـه بـيشءُلوجـدنا أنـه مل حيكـ،  يف التاريخ الكبـريِّعند البخاري) بريُ جبن ِحكيم(

ِّ مهدي ال حيدُوابن، كان حييى....  فيهُمَّتكلَشعبة ي  .)٢(»ثان عنهٍّ

 .)٣(»ٌفيه نظر«: ) أيب ثوربن اهللا عبد بن ِعياش( يف )ه٢٧٧ت ( حاتم الرازيقول أيب: ًاألمثلة أيضاومن 

ِّسألت أيب عن يزيد الرقايش«: )ه٣٢٧ت ( أيب حاتمُ ابنوقال ًبكاء، ًكان واعظا: ؟ فقالُ  عـن ِ الروايـةَكثري، َّ

ٌأنس بام فيه نظر ٍصاحب عبادة، ٍ
 .)٤(»ِويف حديثه نظر، ُ

فيـه :  فيه؟ قـالُما تقول: ُقلت، ُسألت أيب عنه«: )ِّ أكثم التميميبن حييى( يف ترمجة ً أيضاوقال ابن أيب حاتم

 اجلنيـد بـن  احلـسنيبـن َّ عـيلُسـمعت«:  أيب حـاتمُثم قال ابن. » اهللا السالمةُنسأل: فام ترى فيه؟ قال: ُقلت، ٌنظر

 .)٥(»لنفسه هُوجيعل الناس َحديث ُيرسق كان كثمأ بن حييى أن ونُّيشك ال كانوا«: يقول

ٌوأحاديثـه كلهـا ممـا فيـه نظـر، ُ ما ذكرتهُ غريُ أحاديثٍ رافعبن إلسامعيل«: )ه٣٦٥ت (بن عديقال او ُّ إال ، ُ

ِأنه يكتب حديثه يف مجلة ُ ُ  .)٦(»عفاءُّ الضُ

ِومـن أمثلــة اســتعامل هــذا املــصطلح بمعنــى الــشك يف صـحة الــسامع مــع عــدم اجلــزم بــذلك ْ ِ ِِ ِّ ُقــول اإلمــام ، ِ

 يف ُّعـدُي، ٍ أيب ثابـتبـن ُروى عنـه حبيـب، ً عليـاَعِمَسـ«: )ِ احلـامينَ يزيـدبـن ثعلبة(يف ترمجة ) ه٢٥٦ت(البخاري 

ً أن أخرج حديثا هلـذا الـراويفقال بعد،  عديُب عليه ابنَّوعق. )٧(»ٌظرَفيه ن. الكوفيني ُ عـن عـيل غـري َولثعلبـة«: ْ ٍّ

ِومل أر له حديثا منكرا يف مقدار، هذا ً ًُ ٍّوأما سامعه من عيل،  ما يرويهَ فمـصطلح . )٨(»كـام قـال البخـاري،  ففيـه نظـرُ

 .أطلقه البخاري عىل الشك يف سامع ثعلبة من عيل) فيه نظر(

                                         
 .٣٩٠:، ص)ترتيب أيب طالب القايض(العلل الكبري، للرتمذي )   ١(

 .٣/١٦: التاريخ الكبري، للبخاري)   ٢(

 .٧/٥: تماجلرح والتعديل، البن أيب حا)   ٣(

 .٩/٢٥٢: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٤(

 .٩/١٢٩: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٥(

 .١/٤٥٤: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٦(

 .٢/١٧٤: التاريخ الكبري، للبخاري)   ٧(

 .٢/٣٢٣: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٨(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٥١  

 :دا  ت اا :  

فهـو ) ٌكذاب(أو ، ) احلديثُذاهب(أو ، ) احلديثُمرتوك(: وإذا قالوا«:  أيب حاتمُوهذه املرتبة قال فيها ابن

ُيكتب حديثهال ،  احلديثُساقط ُ ُ«)١(. 

ٍّ واحـد لكـلٍ مثـالِ عىل إيراداملرتبةوسأقترص يف هذه  ) ذاهـب احلـديث(و) مـرتوك احلـديث( مـن مـصطلح ٍ

 ).كذاب( عند مصطلح ً متأنيةًألقف وقفة

  ذاهب احلديث(و، )مرتوك احلديث(مصطلح( : 

مـرتوك «: )العزيـز بـدع بـن سـويد( يف )ه٢٤١ت ( حنبـلبن اإلمام أمحدقول ، ومن أمثلة املصطلح األول

  .)٢(»احلديث

َ سلمة ذاهب احلديثبن الوليد«: )ه٣٨٥ت (الدارقطنيِومن أمثلة املصطلح الثاين قول اإلمام  َ«)٣(. 

 بـن ُسـليامن«: )ه٢٥٦ت( ِّ البخـاريِ اإلمـامومثالـه قـول،  املـصطلحني هـذين احلديث بـنيُوقد جيمع نقاد

 .)٤(»ُذاهب احلديث، ٌ مرتوكٍأرقم

  ابَّكذ(مصطلح( : 

ِالكذاب يف اللغة
ُ ِ صيغة مبالغة من اسمَّ َ كذبُّه الثالثيُوأصل، )كاذب (ِ الفاعلٍُ  ُالكـاف«: ٍقـال ابـن فـارس. َ

ــذ ــاءُالَّوال ــالفُ والب ــىل خ ــدل ع ــحيح ي ــل ص ِ أص ُّ ــصدقٌٌ ْ ال ــد و.)٥(»ِّ ــاس أمح ــو العب ــال أب ــن ُق ــدب ــوميٍ حمم  ُّ الفي

ُ فيه العمد واخلطأٌسواء،  ما هوِف بخالِ عن اليشءُ هو اإلخبارُالكذب«: )ه٧٧٠ت( ْ«)٦(. 

: )ه٦٧٦ت( ُّ النـوويُ اإلمـامُويف هـذا يقـول، ِّه اللغـويِ عن مفهومُفال خيتلف،  املحدثنيِوأما يف اصطالح

ِمذهبنا ومـذهب اجلمهـور« ُ ِاإلخبـار عـن الـيشء: َ أن الكـذبُ
ْسـواء أخـرب عمـ،  مـا هـو بـهِ بخـالفُ ْدا أو سـهَ ، ًواً

ْة العم املعتزلِتَواشرتط َديةُ ِّ عـيل متعمـَمـن كـذب(: ِ الـصحيحةِويف األحاديـث. َّ َ عـىل أن الكـذب ُّوهـذا يـدل) ًداَّ َّ

ْيكون يف األحاديث عم
َدا وغريهِ ً«)٧(. 

                                         
 .٢/٣٧: أيب حاتماجلرح والتعديل، البن )   ١(

 .٢/٤٧٦): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٢(

 .١/٢١٣: العلل الواردة يف األحاديث النبوية، للدارقطني)   ٣(

 .٢٥٠:، ص)ترتيب أيب طالب القايض(العلل الكبري، للرتمذي )   ٤(

 .٥/١٦٧: يف مقاييس اللغة، البن فارس) كذب: (مادة)   ٥(

 .٢/٥٢٨: املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، للفيومي)   ٦(

 .٤/١١٣: هتذيب األسامء واللغات، للنووي)   ٧(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٥٢  

سـواء ، ِ احلقيقـةِ عـن غـريٍ إخبـارِّ يف كـلَ أهنم كانوا يستخدمون الكـذبُ املحدثني يلحظِلَ لواقع عمُعِّواملتتب

 .ًدا أو خطأْكان عم

ٌ استعامله يف الكذب العمدأما ْ ٌفأمثلته كثرية، ُ ْوأما يف غري العمد، ُ   سـعيد القطـانبـن  حييـىِفمن أمثلته قـول، ِ

ُجيري الكـذب «: وعلق عليه اإلمام مسلم بقوله، »مل نر الصاحلني يف يشء أكذب منهم يف احلديث«: )ه١٩٨ت(

 .)١(»وال يتعمدون الكذب، ِعىل لساهنم

َذكر جبارة، )ه٢٦٤ت (ُسمعت أبا زرعة«: عيالربذقول ، أمثلتهومن  ُ َ َّاحلامين[ ِّ املغلسبن َ
أمـا أنـه : فقال، ]ِ

ُكان ال يتعمد الكذب ُولكن كان يوضع له احلديث فيقرؤه، َّ ُ«)٢(. 

ُجلبارة أحاديث«: )ه٣٦٥ت (وقال ابن عدي ٌيتابعـه أحـد  ِ حديثـه مـا الِويف بعـض، ٍ ثقـاتٍ يروهيا عن قومُ ُ ُِ

َد الكذبَّكان ال يتعمغري أنه ، عليه ُّوحديثه مضطرب كـام ذكـره البخـاري، ٌإنام كانت غفلة فيه، ُ ٌ وعنـدي أنـه ال ، ُ

 .)٣(»بأس به

ٍ عبيدبن كان عمرو«: )ه١٣٩ ( عبيدبن يونس ُقول اإلمام، ًومن ذلك أيضا ُ يكـذب يف ]البرصي املعتـزيل[ ُ
ِ

ُفهذا الكذب إنام يقـصد بـه التـوهم واخلطـأ ال. )٤(»احلديث ُ كـان «: )ه٣٥٤ت (ابـن حبـانويؤيـده قـول ، ْ العمـدُ

ًا ال ُّ تومهــِ مــع ذلـك يف احلـديثُويكـذب، ^ اهللا ِ رسـولَ أصــحابُيـشتم، ِ إىل االعتـزالً عبيـد داعيــةبـن عمـرو

ُوللـسلف فـيمن ينـسب «: ) عبيدبن عمرو( يف ترمجة )ه٣٦٥ت ( عديُل ابن وقا.)٥(»ًداُّتعم ٌ كـالم ِىل الـصالحإُ

ِما رأيت قوما أرصح بالكذب من قوم ينسبون إىل اخلري: ُحييى القطانحتى قال ، ٌكثري ُ ٍَ ً َوكان يغـر النـاس، ُ َُّ ِسكه بنـ ُ
ُ

ِوتقشفه ِضعيف احلديث ج، ٌوهو مذموم، ُّ ِمعلن بالب، ًداُ ٌ
ِ

 .)٦(»ُوقد كفانا ما قال فيه الناس، ِعَدُ

ٍّسـألت أبـا عـيل صـالح«: )ه٣٤٦ت (احلافظ أبو يعىل التميمي النـسفيقول ، ًومن األمثلة أيضا  حممـد بـن ُ

َامللقب بجزرة[  معـني بـن كـان حييـى: فقـال،  كاتـب الليـث] حممـدبـن  صـالحبـن اهللا عبـدهو [ ٍ عن أيب صالح]َ

                                         
 .١/١٧: مقدمة صحيح مسلم)   ١(

 . ٢/٤٦٢: أجوبة أيب زرعة الرازي عىل سؤاالت الربذعي)   ٢(

 . ٤/٤٩٢: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٣(

 .٣/٢٧٧: اء الكبري، للعقييلالضعف)   ٤(

 .٢/٦٩: معرفة املجروحني، البن حبان)   ٥(

 .٦/١٩٥: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٦(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٥٣  

ُيوثقه ُ فقوله يكذب يف احلديث يعني بـه التـوهم واخلطـأ.)١(»ُوعندي كان يكذب يف احلديث، ِّ ُّويـدل عـىل ذلـك ، ُ

ُ عندي ممن يتعمد الكذبمل يكن«: زرعة الرازيُقول أيب    .)٢(» احلديثَوكان حسن، َّ

 ُبلغنـي مـوت: )ه٢٣٣ت (]بـن معـني[ ُقلـت ليحيـى«: حيث قال،  اجلنيدبن إبراهيمومن األمثلة ما ذكره 

َّوعلـق عليـه ، »!^ اهللا ِ عـىل رسـولُه كان يكـذبَّفإن؛  هللا الذي أماتهُاحلمد:  فقال!ِّ النيسابوريَ معاويةبن ِحممد

ٍعمدَ من غري تُيعني يكذب«:  بقولهيدبن اجلنا
ًوكان رجال صاحلا، ُّ  .)٣(» حتى ماتَوما زال بمكة، َوجاور، ً

ُسـمعت «: )ه٢١٨ت( الدمـشقي ٍرِهْسُ مـقـول اإلمـام أيب، ْومن األمثلة عىل إطالق الكذب عىل غري العمد

ُ واقد يكذببن وَعمر
 .)٤(»دَّ من غري أن يتعمٍ

 بـن ِ عـن حممـد)ه٢٦٤ت (ُسـألت أبـا زرعـة«:  أخـي أيب زرعـة الـرازيبن هللا عبد ِ القاسممثله قول أيبو

ُلعلـه كـان يعمـل ؛ كان قد شاخ: ُقلت له، نعم: ؟ فقال برأسهُكان يكذب: ُفقلت له، عه إىل فمهُفأومأ بإصب، محيد ََّ ُ

ُويدلس عليه؟ فقال، عليه  .)٥(»ُدَّكان يتعم، يبن ال يا: َُّ

لـيس :  فقـال؟ُسألت أيب عنـه«: ) مروان احلميصبن جنادة( يف ترمجة )ه٣٢٧ت ( أيب حاتمِ ابنمثله قولو

ــوي ــذب، ٍّبق ــون ك ــشى أن يك ــديث َأخ ــد يف ح ــن اهللا عب ــاربب ــه رأى يف ش ــرس أن ِ ب ــيٍ ــال ^ ِّ النب ــا بحي ِ بياض ً

 .)٨(»أخطأ) َبَكذ(: أراد أبو حاتم بقوله: ُقلت«:  بقولهٍ حجرُ ابنُق عليه احلافظَّوعل، )٧(»)٦(شفتيه

: ) سـبيع األنـصاريبـن  زيـدبـن أيب حممـد النجـاري مـسعود( يف ترمجـة )ه٣٥٤ت ( ابن حبـانُله قولمثو

ٌهـذه لغـة ؛ أخطـأ: يريد؛ كذب: وقول عبادة... كذب أبو حممد:  الصامتبن ُفقال عبادة، الوتر حق: كان يقول«

 .)٩(»ٌسائرة يف أهل احلجاز

                                         
 .١١/١٥٥: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)   ١(

 .٥/٨٧: ، واجلرح والتعديل، البن أيب حاتم٣/٨٩٠: الضعفاء، أليب زرعة الرازي)   ٢(

 .٤٠٧: معني، صبن نيد ليحيىسؤاالت ابن اجل)   ٣(

 .٣/٢٢٣: األسامي والكنى، أليب أمحد احلاكم)    ٤(

 .٣/٦٠: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)    ٥(

ِ خالـد، عـن حريـزبـن مـن طريـق عـن عـصام) ٣٥٤٦: (، رقـم)^صـفة النبـي : بـاب(أخرجه البخاري يف املناقب )    ٦( َ
 عـثامن، أنـه سـأل بـن ٍ

 .احلديث... ^رسول اهللا  برس صاحب بن اهللا عبد

 .٢/٥١٦: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)    ٧(

 .٢/١٤٠: لسان امليزان، البن حجر)    ٨(

 .٩٢:مشاهري علامء األمصار، البن حبان، ص)    ٩(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٥٤  

 ُكـذبَممـن ي؛  عبـاد اهللاِكان مـن خيـار«: )لعامري اجلزري حمرر ابن اهللا عبد( يف ترمجة ً أيضاوقال ابن حبان

 .)١(»ُمَ األخبار وال يفهُويقلب، ُمَوال يعل

َوأما الكذب العمد فيعلم من دراسة عدالة الراوي وصالحه وتقواه ُ ُُ ، وقلـة أمانتـه، ُفإن تبـني ضـعف دينـه، ْ

ُفإن مفهوم الكذب يف حقه هو الكذب العمد ْ ،  عمـرو النخعـيبـن سـليامن: ًون عمـداومن الـرواة الـذين يكـذب، ُ

ُ وممـا يؤكـد .)٢(» عمرو النخعـي كـذاببن أبو داود سليامن«: )ه٢٤١ت( حنبل بن اإلمام أمحدُويؤيد ذلك قول 

ِما نقله أبو طالب صاحب اإلمام أمحد، ْمعنى العمدية يف كذب أيب داود أبـو داود :  حنبـلبـن ُقلت ألمحد«: قال، ٍ

ِ أحاديـث يـسندهاِ األسودبن  عن عثامنُكان يرفع، َ الكاذبةَألحاديث اُكان يضع: النخعي؟ قال
ُ ُمـا سـمعت هبـا ، َ

َت مـن يزيـدْأيـن سـمع: ٌفقال له رجل، ٍ أيب حبيببن َوكان يروي عن يزيد! ٍمن أحد :  أيب حبيـب؟ فقـال لـهبـن َ

َّراين أقول حدُأت ً أعددت له جوابا؟ُوال أكون، ثنيُ  أيب بـن ُويزيـد: ]بن حنبل[ل أمحد قا. ُرأيته بالباب واألبواب! ُ

ِأي يشء كان يصنع بالباب، حبيب  .)٣(»! واألبواب؟ُ

ِ حلوقهـا بأحـدُ خيتلـفِ والتعـديلِ اجلـرحِ ألفـاظَومما ينبغي التنبه لـه أن بعـض  ِ عـىل حـسبِ الـثالثِ املراتـبُ

ُ التي حتيط بالراويِ اللفظيةِ أو غريِ اللفظيةِ والقرائنِالسياقات  فيـه أن ُاألصـل) منكر احلديث(طلح مص، ًفمثال؛ ُ

ُ الذي ال يكتب حديثهِ املردود الراويِ بمرتبةَقَلحُي ُ.  

ُال يكتـب ،  احلديثُمنكر«: ) نمرانبن اهللا عبد بن حممد( يف )ه٢٦٤ت (ومن أمثلته قول أيب زرعة الرازي ُ

ُال يكتب حديثه:  عمرانبن العزيز عبد«: ِّوقول البخاري. )٤(»ُحديثه : ً أيـضاُّوقال البخـاري. )٥(»حلديثمنكر ا، ُ

ُال يكتب حديثه،  احلديثُمنكر، ٍ مغولبن ِعن مالك: ُّ عامر البجيل الكويفبن ُسهل« ُ ُ«)٦(.  

ُال يكتـب حديثـه،  احلـديثُمنكـر«: ) يزيد النيـسابوريبن جارود( يف )ه٢٧٧ت (وقال أبو حاتم الرازي ُ ُ ،

 هـو: فقـال ؟]ِّالدمـشقي[ َعمـر بـن ِالـرزاق عبـد عـن يبأ تسـأل«: )ه٣٢٧ت ( أيب حـاتمُوقـال ابـن .)٧(»ٌكذاب

 .)٨(»هُحديث ُكتبُي ال، ِاحلديث نكرُم، ُاحلديث ُضعيف

                                         
 .٢/٢٢: معرفة املجروحني، البن حبان)    ١(

 .٤/١٣٢: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٢(

 .٤/١٣٢: ل، البن أيب حاتماجلرح والتعدي)   ٣(

 .٢/٣٣٦: أجوبة أيب زرعة الرازي عىل سؤاالت الربذعي)   ٤(

 .٣/١٣: الضعفاء، للعقييل)   ٥(

 .٢/٣٣٦: التاريخ األوسط، للبخاري)   ٦(

 .٢/٥٢٥: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٧(

 .٦/٣٩: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٨(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٥٥  

ه بقولـه ُويقرنـ) منكـر احلـديث( مـصطلح ُهم يـستعملَ أن بعـضُيلحـظ،  املحـدثنيِ عمـلِاملتتبع لواقـعلكن 

ُيكتب حديثه عىل االعتبار( ُعتربُي(أو ، )ُ ُسـألت أبـا زرعـة عـن «: )ه٣٢٧ت (بـن أيب حـاتم اُومن ذلك قول، ) بهَ

ٌيل ضعيفْيَأ: ؟ قال)ٍ روحبن َسالمة( ُيكتب حديثه؟ قال: ُقلت،  احلديثُمنكر، ٌّ ُ ُيكتب عـىل االعتبـار، نعم: ُ ُ«)١( .

ُمـرتوك : ُ وغـريه؟ فقـالُّ الزهـريُالذي يـروي عنـه يعقـوب)  عمرانبن العزيز عبد(ُسألت أيب عن : ومثله قوله

ِضعيف احلديث، ِاحلديث ِ احلديث جُمنكر، ُ ُيكتب حديث: ُقلت، ًداِ ُ  . )٢(»عىل االعتبار: ه؟ قالُ

يروي عـن أبيـه ، ً جداِ احلديثُمنكر«: ) فلفلبن ِ املختاربن ِبكر( يف ترمجة )ه٣٥٤ت ( حبانِ ابنُومنه قول

ٌشك من احلديث صناعته أنه معمولَما ال ي ُ ُ َ ُال حتل الرواية ، ُّ  .)٣(» االعتبارِ سبيل إال عىل]عنه[ُّ

ُحيمل معنى النكارة يف حديث هؤالء عـىل الـضعف الـشديد الـذي ال تـرد معـه روايـاهتم ، ففي هذه األمثلة ُُّ ُ ِ ِ ِ ُ

ًردا مطلقا ً ُبل تكتب لالعتبار واالختبار، ّ ُأو أن املقصود باالعتبار يف هذه األمثلة هو املعرفة واالطالع عىل هـذه ، ُ َُ

  .واهللا أعلم، حتذير الطلبة منها ال غري ،ِاألحاديث للتنبه هلا

 :  اجلرح والتعديل يف الراوي الواحدِألفاظ ُاختالف: املسألة الثالثة

ِ كثــري مــن رواةٍ عــددِفقــوا عــىل تعــديلَّ املحــدثني اتَّ أنُنلحــظ، ِ احلــديثِ رواةِ يف تــراجمِ النظــرِمــن خــالل ٍ 

،  مـن الـرواةٍ صـنفِهم عـىل جتهيـلِ إىل اتفـاقِهـذا باإلضـافة، ً منهم أيـضاٍ كثريٍ عددِفقوا عىل جرحَّكام ات، احلديث

ِسام من رواةِلكن ق.  آخرٍ عن صنفِوالسكوت  ًهم تـارةِوتعـديل، ًهم تـارةِحْرَ يف جِ النقادُ ألفاظْ احلديث اختلفتً

 .أخرى

ُومما يدل عىل وجود هذا االختالف قول   يف ِلـمِالع ِ مـن أهـلُاختلـف األئمـة«: )ه٢٧٩ت (اإلمام الرتمذيُِّ

 .)٤(»لمِكام اختلفوا يف سوى ذلك من الع،  الرجالِتضعيف

َوإنــام نمــيل بعــد«: )ه٣٥٤ت ( حبــانُوقــال ابــن  كتــاب ] املجــروحنيِكتــاب معرفــة: يعنــي[ ِ هــذا الكتــابُ

َ بني النَّقلةِلْصَالف( َّونذكر فيه كل شيخ اختلف فيه أئمتنا ممن ضع، )٥()َ ُ َ ٍَّ َفه بعضهم ووثقُُ َّ َونـذكر الـسبب، ُه البعضُ ُ 

                                         
 .٤/٣٠٢:  البن أيب حاتماجلرح والتعديل،)   ١(

 .٥/٣٩١: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٢(

 .١/١٩٥: معرفة املجروحني، البن حبان)   ٣(

 .٧٥٦:العلل الصغري، للرتمذي، ص)   ٤(

، ٢/٧٣: ، ومعرفـة املجـروحني٢١٧، ٦/٢٧، ١/١٣: الثقـات، البـن حبـان: ، والـصواب مـا أثبتـه، ينظـر)الفضل من النقلـة: (يف املطبوع)   ٥(

 .٢/٢٤٩و



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٥٦  

َونذكر الصواب فيه، ٍ واحد منهمِّ لكلُّونحتج، الداعي هلم إىل ذلك ِلئال نطل؛ ُ َسلم اجلرحُ عىل مَقُ وال ، ٍلمِ عِ بغريٍ

ُيقال  .)١(»هَ قىض اهللا ذلك وشاءْ مما فيه إنُ فيه أكثرُ

َ كـل مـ] الرجـالِيف ضـعفاء ِ الكاملَكتاب: يعني[ٌ ذاكر يف كتايب هذا ]أنا[و«: )ه٣٦٥ت ( عديُوقال ابن َّ ن ُ

ِذكر برضب من الضعف ِ
ْ َّ ٍ َ َن اختلف فـيهمَوم، ُ ِ ُفجرحـه الـبعض وعدلـه الـبعض اآلخـر؛ ُ َُ َُ َّ ِومـرجح قـول أحـدمها ، َ ِ

َ ٌ َِّ ُ

ٍمبلغ علمي من غري حماباة ُِ َ َفلعل م، َ َن قبح أمره أو حسنَه حتامل عليه أو مالِّ َ َ َّ َ  .)٢(» إليهَّ

 ِ الـرواةَ نقـدَّ أنَينبغـي أن نعلـم، ِ مع هذا االخـتالفِ يف التعاملِملحدثني قبل التصنيف اِ النظر يف منهجَوقبل

ه ِ الـراوي وضـبطِ يف عدالةُ التي تقدحِ ونظرهتم إىل املسائلِ النقادِ تقديراتِ الختالفُ خيضعٌّ اجتهاديٌإنام هو أمر

 . فيهاُأو ال تقدح

، ُأما مـا أشـار إليـه الـسائل«: )ه١١٨٢ت( ُّ إسامعيل الصنعاينبن ُ حممدُ األمريُ العالمةُويف هذا املعنى يقول

ًضعف هذا حديثاُ فيِ احلديثِ إمامني من أئمةُ كالمُمن أنه قد خيتلف، ُ إفادتهْدامت ُصححهُوهذا ي، ِّ ويرمـي هـذا ، ِّ

ِرجال من الرواة ً ُوآخر يعدله، ِحْ باجلرُ ِّ ُ َفهذا مما يشعر بأن التصحيح، ُ ُُ
 ْ الـذي اختلفـتِ االجتهـادِائله من مسَ ونحوِ

ِفإنه قال مالك يف ابـن؛ ُ أقواهلمُه قد ختتلفَّإن: أي؛  كذلكَأن األمر: ُ؟ فجوابهُفيه اآلراء ٌإنـه دجـال مـن :  إسـحاقٌ

 .)٣(» املؤمنني يف احلديثُإنه أمري: ُبةعوقال فيه ش، اجلةِجَّالد

ِ يف التعامـلِ النقـادَمـنهج أن ُ نلحـظِ والتقـديرِ لالجتهـادٌ خاضعِ النقدَ أمرَّوألن  ِ ألفـاظ اجلـرحِ مـع اخـتالفُ

ْ وفُ كان يسريِوالتعديل  : فيام يأيتوبيان ذلك . ُفُّوالتوق، ُوالرتجيح، ُاجلمع: هي،  مسالكِق ثالثةَ

 :  اجلرح والتعديل املختلفةِاجلمع بني ألفاظ: املسلك األول

،  املختلفـةِ والتعـديلِ اجلـرحِ بـني ألفـاظِعْ اجلمـَلك مـسِ والتعـديلِ اجلـرحِ علـامءُ وكبـارِ احلـديثُسلك نقاد

 : منها، ٍدةِّوذلك من خالل صور متعد

 :  اآلخرِ مع القولُبحيث ال يتعارض، رَ اللفظني عن معناه املتبادِ أحدِ داللةُرصف: ًأوال

، ُعـور األُحـدثني احلـارث«: )ه١٠٣ت( ُّ الـشعبي فيـهقـال: )اهللا األعـور عبـد بـن احلـارث(: ُومثال ذلـك

ًوكان كذابا ! هَمـا أحفظـ،  ثقـةُ األعـورُاحلـارث«:  قـال فيـه)ه٢٤٨ت( َّ املرصيٍ صالحبن َ أمحدَلكن احلافظ .)٤(»َّ

                                         
 .١/٢٩٢: معرفة املجروحني، البن حبان)   ١(

 .١/٧٨: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٢(

 .١٠٨:إرشاد النقاد إىل تيسري االجتهاد، للصنعاين، ص)    ٣(

 .١/٢٠٨: ، والضعفاء الكبري، للعقييل٢/٥٨٧: أجوبة أيب زرعة الرازي عىل سؤاالت الربذعي)   ٤(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما

مل «:  فقـال»ًوكـان كـذابا؟، حـدثنا احلـارث: ِّفقـول الـشعبي«: فقيـل لـه.  »وأثنى عليه! ٍّ ما روى عن عيلَوأحسن

ِيكن يكذب يف احلديث
وإنـام ، ِ يف احلـارثِّ الشعبيَ قولَّدُ صالح مل يربن ُ أمحدُفاحلافظ. )١(»ُإنام كان كذبه يف رأيه، ُ

: بـانِ حُ كـام قـال ابـنُحيـث كـان احلـارث، ِ السنةِ أهلِ ملنهجِه هو اخلطأ يف الرأي املخالفَ بأن مقصودهه معناَّوج

 ُّعـدُي،  الـسنةِ أهـلَ مذهبُام خيالففقوله يف التشيع ب. )٣(»ُكان له قول سوء«: ٍ سعدُوقال ابن. )٢(»ًغاليا يف التشيع«

ُ اخلطأ كان يطلق عليه بعضُوالقول، ًقوال خطأ ُ ِ كـام تقـدم بيـان ذلـك عنـد احلـديث ، ِبِذَ الكـَ املحدثني مـصطلحُ

 ).الكذب(عن معاين مصطلح 

ٌفمحمـول عـىل أنـه عنـى ، ٌاحلارث كذاب: ِّ الشعبيُأما قول«: )ه٧٤٨ت ( احلافظ الذهبيُويؤكد ذلك قول

َكذب اخلطأ ال التعمدبال ِفلامذا يروي عنه ويعتقده بتعمد الكذب، وإال، ُّ ُّ  .)٤(»!... يف الدين؟ُ

ِّ داللة أحد اللفظني بام يمكن من اجلمع بينه وبني القول اآلخرُتقييد: ًثانيا ُ : 

ِّ نمـر اليحـصبيبـن الـرمحن عبـد( عـن َِلئُ ملـا سـ)ه٢٣٣ت ( معنيبن  حييىُومثال ذلك قول ن الـراوي عـ) ُ

ِضــعيف احلــديث، ٌشــيخ مــن الدمــشقيني«: الزهــري؟ قــال ــه الوليــد، ُ ُحيــدث عن ُِّ  لكــن احلــافظ .)٥(» مــسلمبــن ُ

ٍ نمربن الرمحن عبد«: قال، )ه٢٤٥ت ()ُدحيم( إبراهيم بن الرمحن عبد ِّ عن الزهريِ احلديثُ صحيحِ ُّ«)٦(.  

ِفالراوي ابن نمر اختلفت فيه أقول النقاد ُ ْ ُوقـال فيـه احلـافظ ، ُضـعيف احلـديث: نيحيث قال فيـه ابـن معـ؛ ُ

ٌدحيم ِصحيح احلديث عن الزهري: ُ
 ُفكيف كان تعامل النقاد قبل التصنيف مع هذا االختالف؟، ُ

ِ حديثا من طريقَ بعد أن ذكر)ه٣٦٥ت ( عديُقال ابن ه َّنـأ،  الـزبريبـن َعـن عـروة، عن الزهري) ابن نمر (ً

ُت صــفوان األســديةبنــ ُرسةُأخربتنــي بــ: يقــول،  احلكــمبــن َ مــروانَعِمَســ يــأمر  (^ اهللا َأهنــا ســمعت رســول، ُ

َ من مس الذكرِبالوضوء َّ ْ التـي ذكـرت يف متنـه ِ هبـذه الزيـادةُهـذا احلـديث«: قال ابن عدي. )٧() مثل ذلكُواملرأة، ِّ ِ ُ

                                         
 .٧١:اريخ أسامء الثقات، البن شاهني، صت)   ١(

 .١/٢٢٢: معرفة املجروحني، البن حبان)   ٢(

 .٨/٢٨٨: الطبقات الكربى، البن سعد)   ٣(

 .٥/٨١: سري أعالم النبالء، للذهبي)   ٤(

 .٣٠٧: معني، صبن سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى)   ٥(

 .٥/٢٩٥: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٦(

: ، رقـم)مسند الشاميني(، والطرباين يف )١١١٧: (، وابن حبان يف صحيحه، رقم)٣٢٣١: (، رقم)اآلحاد واملثاين(ه ابن أيب عاصم يف أخرج)   ٧(

ننه، )٦٣٤: (، رقم)السنن الكربى(، والبيهقي يف )٢٨٧٧( ُـ، وأصل احلديث صحيح؛ قـال اإلمـام الرتمـذي بعـد أن أخـرج احلـديث يف س ُ ُ

ِعن أم حبيبة، وأيب أيوب، وأيب هريرة، وأروى ابنة أنيس، عائشة، وجابر، زيدويف الباب «): ٨٢: (رقم ٍِ َ ٍ ُ َ هذه . ٍ عمروبن اهللا ٍ خالد، وعبدبن ِّ

 

٢٥٧  



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٥٨  

ِ غري ابنِّال يرويه عن الزهري)  ذلكُواملرأة مثل( له عن الزهـري ، ذا هٍر نمبن الرمحن وعبد«: ثم قال. »ر هذاِ نمُ

ُ نسخة وهي أحاديثُغري  مـا يرويـه ِ يف أسانيدَليس أنه أنكر، ٍ معني هو ضعيف يف الزهريِ ابنُوقول... ٌ مستقيمةٍ

ِن يكتــب حديثـه مــَ مـِوهـو يف مجلــة، )واملــرأة مثـل ذلــك(: ُعـن الزهــري أو يف متوهنـا إال مــا ذكـرت مــن قولـه ُ ُ ن ُ

 .)١(»عفاءُّالض

رواه عـن ، ٍ واحـد لـهٍ بحـديثٌ مقيـدَّبـل فـرسه بـأن معنـاه، )رِابـن نمـ( معـني يف ِ ابـنَل قـوَّفابن عدي مل يـرد

ٍ معني وقول دحيمِ ابنِ بني قولُ اجلمعُّوبالتايل يتم،  معنيُها ابنُ أحاديثه فال يقصدُوأما بقية، الزهري  . احلافظُ

َ الزبرقــانبــن َداود(مجــة  يف تر)ه٣٥٤ت ( حبــانِ ابــنُقــول، ُومــن األمثلــة التــي تــدخل يف هــذه الــصورة ِ ْ ِّ( :

َ فحسن القول فيه] حنبلُبن[ ُأما أمحد؛  فيه الشيخانَاختلف«  . »...َّ وهاه]بن معني[وحييى ، َّ

َبرقـان شـيخا صـاحلا حيفـظ احلـديثِّ الزبـن ُكـان داود«:  ثم قـال ُ ً ً ِ ِولكنـه كـان هيـم يف املـذاكرة ، ُويـذاكر بـه، ْ
ُ ِ

َإذا حـدث، ِ يف الروايةُويغلط َفلـام نظـر، ِ مـن أحـاديثهمَ بـام لـيسِويـأيت عـن الثقـات، ِفظـهِمـن ح َّ  حييـى إىل تلـك َّ

َاألحاديث أنكر
َّ حنبل رمحه اهللا فإنبن ُوأما أمحد،  هباَ عليه اجلرحَوأطلق، هاِ ْه علم ما قلنا أنٍ ُ َ

ِ باملتعمـدْ مل يكنِ
ِّ

 يف )٢(

ِ باخلطـأ خيطـَ اجلرحُ اإلنسانُّستحقَفال ي؛ ن ذلكِ مٍيشء ْأو الـوهم هيـم مـا مل يفحـش، ئُ ُ َُ ِ  ذلـك َ ذلـك حتـى يكـونَ

ِالغالب عىل أمر َفإذا كان كذلك استحق الرتك، هُ َ الزبرقان عندي صدوق فيام وافقبن ُوداود. َّ إال أنـه ال ،  الثقاتٌ

ُّحيتج به إذا انفرد ُ«)٣(. 

فـاألول ؛  متعارضـنيُ غـريٍ معنيبن  وحييىٍ حنبلبن  أمحد اإلمامني عنِ املنقولنيِ حبان يرى أن القولنيُفابن

ِ محلـه عـىل األوهـامُمكـنُوالثاين ي، ِ حديثهِه وكثرةِ الراوي وعدالتِه عىل صالحُ محلُمكنُي  التـي كانـت ِ واألخطـاءُ

 . بني القولنيُ اجلمعُّوهبذا يتم.  فيام وافق الثقاتٌصدوق:  حبانُفالراوي كام قال ابن،  منهُتصدر

 

 

 

                                         
: قـال«): ٦٣٦: (، رقـم)١/٢١٠: الـسنن الكـربى(، وأما الزيادة التي يف رواية الزهري، فقال عنهـا البيهقـي يف »...ٌحديث حسن صحيح

َيدل عىل أن قولهُظاهر هذا ) واملرأة كذلك( ِّمن قول الزهري، ومما يدل عليه أن سائر الـرواة رووه عـن الزهـري، ) واملرأة مثل ذلك: (قال: َُّّ ْ َ َ َ
ِ َّ ُّ

َدون هذه الزيادة، وروي ذلك يف حديث إسامعيل ِ ِ
ِ عياش، عن هشامبن ُ  .»َ عروة، عن أبيه، وليس بمحفوظبن ٍ

 .٥/٤٧٨: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ١(

 .ُّ، ولعل األوىل ما أثبته)املعتمد: (يف املطبوع)   ٢(

 .١/٢٩٢: معرفة املجروحني، البن حبان)   ٣(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٥٩  

 :  ال احلقيقيِّ اللفظيِ النقاد يف الراوي عىل االختالفِ بني أقولِف االختالُمحل: ًثالثا

ُاحلكم(ومثال ذلك  َ ظهريبن ََ ُ ظهـري قـد سـمعت منـهبـن ُاحلكـم«: )ه٢٣٣ت ( معـنيُابنقال فيه ؛ )ُ َ لـيس ، ُ

ٌ ظهري عندي صدوقبن ُاحلكم«: )ه٢٣٩ت ( أيب شيبةبن عثامن وقال فيه .)١(»بيشء ُّوليس ممن حيـتج بح، َُ ، ِديثـهُ

 .)٢(»...ٌوكان فيه اضطراب

ُوعلق عىل احلافظ ابن شاهني  َهذا الكـالم يف احلكـ«: فقال، ِعىل هذين القولني) ه٣٨٥ت(ُ َ ظهـري قـد بـن ِمُ ُ

َ عليه قول من مدحهَأمجع َ َ َّومن ذمه، ُ َوإذا قال مـن مدحـه؛ ََ َ ًوإن يف حديثـه اضـطرابا، ُّه ال حيـتج بـهَّنـإ: َ  َفقـد وافـق، َِّ

ُدخل يف الصحيحَوباجلملة يف أمره أنه ال ي.  معنيبن ى حييَقول ُ«)٣(. 

 :  اللفظني املتعارضني عىل اآلخرِ أحدُترجيح: املسلك الثاين

 : منها،  كثريةٌ وصورٌ القولني املختلفني يف الراوي وجوهِولرتجيح أحد

 :  صحيحةُه إىل قائله غريَ نسبتَّألن؛  القولنيِ أحدُّرد: ًأوال

أبـو «: )ه٢٣٣ت ( معـنيُ قـال فيـه ابـنحيـث؛ )ِّ أميـة الثقفـي يعـىل أيببن إسامعيل(ة اء يف ترمجومثاله ما ج

 ُ يعــىل أبــو أميــة الثقفــي مــرتوكبــن إســامعيل«: )ه٣٠٣ت( ُّ النــسائي فيــهوقــال. )٤(» يعــىل لــيس بــيشءبــن أميــة

 .)٦(»حلديث اُ يعىل ضعيفبن أبو أمية«: )ه٢٧٥ت( ُّ أبو داود السجستاين فيهقالو. )٥(»احلديث

ُ نقل شيبان األببينام ُ ُّيلَ َّلكن أبا داود السجـستاين أنكـر  .)ُ ال يكذبٌرشيف( أنه قال فيه َ عن شعبةِّ  َهـذا النقـلَّ

َ وكذبهعن شعبة ِّحكى رجل عن شـيبان األبـيل: ُقلت أليب داود«: ُّ اآلجريٍبيدُ عُويف ذلك يقول أبو، َّ ُ ُ َ ِأنـه سـمع ، ٌ

 . )٧(»كذب الذي حكى هذا: ٌ يعىل فإنه رشيف ال يكذب؟ قال أبو داودبن َيب أميةاكتبوا عن أ:  يقولَشعبة

 ُّالبتــي«: )ِّيِّ مـسلم البتــبــن عــثامن(يف ) ه٢٣٣ت( معـني بــن قـول حييــى، ومـن األمثلــة عـىل هــذه الــصورة

 . )٨(»ثقة

                                         
 .٤٤٣: معني، صبن سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى)   ١(

 .٢٦:املختلف فيهم، البن شاهني، ص)   ٢(

 .٢٧:املختلف فيهم، البن شاهني، ص)   ٣(

 .٤/٨٨: )رواية الدوري(تاريخ ابن معني )   ٤(

 .١٧:ن، للنسائي، صوالضعفاء واملرتوك)   ٥(

 .٢٣٤:سؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين يف اجلرح والتعديل، ص)   ٦(

 .٣٦٧:سؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين يف اجلرح والتعديل، ص)   ٧(

 .٤/١٥٥): رواية الدوري(التاريخ، البن معني )   ٨(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٦٠  

 .)١(»ٌ صدوق ثقةُّعثامن البتي«: )ه٢٤١ت (اإلمام أمحد وقال

: أنه قـال،  صالحبن  جاء عن معاويةبينام. )٢(» مسلم البتي ثقةبن عثامن«: )ه٣٨٥ت (وقال فيه الدراقطني

 .)٣(»ٌ ضعيفُّ البتيُعثامن: يقول، ٍ معنيبن  حييىُسمعت«

ٍفالراوي عثامن البتي نقـل فيـه عـن ابـن معـني قـوالن َ ِ  اإلمـام فتعقـب، واآلخـر بتـضعيفه، ُأحـدمها بتوثيقـه: ُ

َولعله أراد عثامن، ندي خطأهذا ع«:  بقولهذلك) ه٣٠٣ت (النسائي ِّ الربيَّ ُ«)٤(. 

 :  ال غريِ املذهبُه اختالفَألن دافع؛  القولنيِ أحدُّرد: ًثانيا

هـو (: فقـال، ً إنـساناَ إذا ذكـر]ُ دكـنيبـن الفـضل[ُكـان أبـو نعـيم «: )ه٢٣٣ت ( معنيبن  حييىُومثاله قول

ِفالن كان مرج(: وإذا قال، ٌّفهو شيعي، وأثنى عليه، )ٌجيد
ُ ٍ أنه صاحب سنَّة ال بأس بهْفاعلم؛ )ًئاٌ

ُ ُ«)٥(. 

ِأصـحابنا يفرطـون يف أيب : يقـول، ٍ معـنيبـن ُسـمعت حييـى«: قـال، ُّ حممـد الـدوريبن ُ عباسمنه ما ذكرهو ُ ُ

 .)٦(»َكان أنبل من ذلك: ُأكان أبو حنيفة يكذب؟ فقال: فقيل له، ِ وأصحابهَحنيفة

 : ن ظلم وحتاملًلكونه صادرا ع؛ رد أحد القولني: ًثالثا

حيـث ، ) الفـرات أيب مـسعود الـرازيبـن أمحـد( يف ترمجـة )ه٣٦٥ت (ابـن عـديومن أمثلة ذلك ما ذكره 

َسمعت أمحد«: قال َسـمعت ابـن:  يقـول)ه٣٣٢ت (]هو احلافظ ابن عقـدة[ ٍ سعيدبن ِ حممدبن ُ ٍ خـراشُ يعنـي [ ِ

قـال ابـن . »ًداْ يكـذب عمـِ الفراتبن َ أمحدٍدأن أبا مسعو:  باهللاُحيلف، ] سعيدبن  يوسفبن الرمحن عبداحلافظ 

ُ أليب مسعود هو حتامـٍ خراشُه ابنَوهذا الذي قال«: ًعدي معلقا عليه
ُ روايـة مٍ أليب مـسعودُوال أعـرف، ٌلٍ ، َنكـرةً

 .)٧(» واحلفظِوهو من أهل الصدق

                                         
 .٦/١٤٥:  والتعديل، البن أيب حاتماجلرح)   ١(

 .٥١:سؤاالت الربقاين للدارقطني، ص)   ٢(

 .٣/٢٢٢: الضعفاء الكبري، للعقييل)   ٣(

 ).األسامء والكنى(، عن كتاب اإلمام النسائي ٧/١٣٩: نقله احلافظ ابن حجر يف هتذيب التهذيب)   ٤(

 .٤٦٩: معني، صبن سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى)   ٥(

 .٢/١٠٨١: الرب مع بيان العلم وفضله، البن عبدجا)   ٦(

 .١/٣١٢: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٧(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٦١  

حيث ذكر قـول ابـن ، )ِّرصي املٍ صالحبن َأمحد( عدي يف ترمجة ُ ابننقلهما ، ً أيضاِلُومن األمثلة عىل التحام

ُيته كذابا ْخيطرأر«: معني فيه ُ ً ٌ علينا أحـد َمِما قد«: ُ دكني فيهبن ِعيم الفضلُ أيب نَثم ذكر قول. )٢(»رصِ مِ يف جامع)١(ُ

 .» صالحبن َيريد أمحد؛  من هذا الفتىِ احلجازِ أهلِ بحديثَأعلم

 املـشهورين ومـن، ِاحلجـاز حـديث ٍوبخاصـة، احلـديث ِحفـاظ مـن ٍصـالح بـن ُوأمحـد«:  عـديُثم قال ابن

 ِحـديث مـن ٍكثـري يف عليـه مهـاُواعتامد، يـىحي بـن ُمـدوحم، هِاستقـصائ ِةَّشـد مـع ُّالبخـاري عنـه ثَّوحـد، هِبمعرفت

 فيـه معـني ِابـن ُوكـالم، ًوإتقانـا ًفظـاِح وهُدَواعتمـ، قـاتِّالث ِمـن ثَّحـد َ مـنعنـه َثَّوحـد، هِمعرفتـ وعىل احلجاز

 .)٣(»ٌلُحتام

ٍلكونه صادرا عن حسد؛  القولنيِ أحدُّرد: ًرابعا  : ريةَ وغً

ُومثاله قول بـن [ دانْبـَع سـمعت«: )َ شـبيب املعمـريبـن  عـيلبـن احلسن( يف ترمجة )ه٣٦٥ت ( عديِ ابنُ

ُسمعت: يقول] احلافظ، َّأمحد األهوازي  يل لَقـا ثـم، ٌابَّكـذ ُّريَمـْاملع: يقوالن ِاجلنيد بن َوجعفر َّالرازي كَلْفض َ

 لنـا قـال، مهاُفيـدُي ال، ًغريبـا ًحـديثا َكتـب إذا ُّريَمـْاملع فكـان، معهـم نـاأف، همَرفـيق كـان ألنـه؛ )٤(هسداَح: ُبدانَع

 .)٥(»ريَمْاملع َمثل الدنيا يف ٍحديث َصاحب ُرأيت وما: ُعبدان

َّلكونه صادرا عم؛  أحد القولنيُّرد: ًخامسا ِا للراوي بخالفّن ليس بلديً  : آلخر اِ القولً

ِ من كان من بلد الراوي عـىل قـولَيقدمون قولأهنم كانوا ، ِفمن منهج نقاد احلديث
 بـه ُألنـه أعـرف؛  غـريهَ

َسمعت محاد«: )ه٢٢٤ت (ٍ خداشبن ِ خالدِ الصدوقِ احلافظُويؤكد ذلك قول، وبأحواله كـان :  يقـولٍ زيـدبن ُ

َويذكر الرجل، ِ علينا من البالدُ يقدمُالرجل ُ ُونحدث، ُ ِّ ُونحسن،  عنهُ وجـدناه ، ِ بـالدهَفإذا سألنا أهـل، َ عليه الثناءُ

ُ أعرف بالرجِ الرجلِلد بُأهل: ُوكان يقول: قال،  ما نقولِعىل غري  .)٦(»ِلُ

                                         
ُصلفا تياها ال يكاد يعرف أقدار من خيتلف إليه، فكان حيسد عىل ذلك«): ٨/٢٥: الثقات(أي كان كام يقول ابن حبان يف )      ١( َ ُ ً ً«. 

 صـالح بـن أمحـد(ًوإنام قصد رجـال آخـر اسـمه )  صالح املرصيبن أمحد( معني مل يقصد بن  حييىإىل) ٨/٢٥: الثقات(ذهب ابن حبان يف )     ٢(

ٍ صـالح بـن ٌ صـالح كـذاب؛ فـإن ذاك أمحـدبـن  معـني أن أمحـدبـن ٍ صالح األشعري، عن حييىبن والذي روى معاوية«: ، فقال)َّالشمومي

ُفإنه مقارن ]  صالح املرصيبن يقصد أمحد[ معني عنه، فأما هذا بن ى صالح حييبن ٌالشمومي؛ شيخ كان بمكة يضع احلديث، سأل معاوية ِ

 .» معنيبن  معني يف احلفظ واإلتقان؛ كان أحفظ بحديث املرصيني واحلجازيني من حييىبن حييى

 .١/٢٩٥: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٣(

 .، ولعلها األوىل١٣/١٦٠: ، ومثله يف تاريخ ابن عساكر)حسداه: (٨/٣٥٩: ، ويف تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)ًحسدا: (يف الكامل)   ٤(

 .٣/١٩٣: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٥(

 .١٠٦:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٦(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٦٢  

 معاويـة أيب بـن الـرمحن عبـد( يف ترمجـة )ه٣٦٥ت ( عـديُ ابـنذكـرهمـا ، هـذه الـصورةومن األمثلـة عـىل 

ًال تأخـذن عنـه شـيئا، لـيس بثقـة«:  فقـال؟ِ عن أيب احلويرثَِلئُ سٍ أنسبن َ أن مالكَحيث نقل، )احلويرث َّ ثـم ، »ُ

ِليس حيتج بحديثه«: قوله:  معني قولنيِنقل عن ابن
ُّ وأبـو احلـويرث هـذا «: ثم قـال. »أبو احلويرث ثقة«:  وقوله»ُ

ًومل يرو عنه شيئا، ٌّألنه مدين؛ ٌومالك أعلم به، ٍ حديثُليس له كثري ِ«)١(. 

ًه يف ذلك أن مالكـا أعلـم بـه ُتَّوحج، ٍ معنيِ ابنِ يف أيب احلويرث عىل قولٍ مالكِ اإلمامَ قولَحَّفابن عدي رج

 .ألنه من أهل بلده

ًكـان قـديام «:  فيـهٍرِهْسُحيـث ذكـر قـول أيب مـ، ) ربيعة أيب كامـلبن يزيد(ما نقله يف ترمجة ، ًومن ذلك أيضا

َ متهم بام ينكَغري ُ ٍَ  البخـاري َ قـولَثم نقـل، »مَهَ والوِ احلفظَولكني أخشى عليه سوء، ِاألشعث أبا َ عليه أنه أدركُرَّ

ــه منــاكري«: فيــه ُحديث  أن تكــون ُأخــاف، ُ ربيعــة أباطيــلبــن َ يزيــدُأحاديــث«:  أيب إســحاق اجلوزجــاينَوقــول، »ُ

ٍأبو مسهر،  ربيعة هذابن ُويزيد«:  ذلك بقولهَقبَّثم تع، »ًموضوعة ً لـه شـيئا ُفِوال أعـر، ن بلـدهِألنه م؛ ُ أعلم بهُ

َرا قد جاوزَنكُم ُ احلد فأذكرهً  .)٢(» به يف الشامينيَوأرجو أنه ال بأس، َّ

ِّ سلم النهديبن ِ حرببن السالم عبد( يف ترمجة )ه٢٦١ت( ِّ العجيلُقول: ًومن األمثلة أيضا هـو عنـد «: )ٍ

 .)٣(»ُم بهوالكوفيون أعل، ِ حديثهَوالبغداديون يستنكرون بعض، ٌتْالكوفيني ثقة ثب

َّفا أو مصحَّلكونه حمر؛  القولنيِ أحدُّرد: ًادسسا  : ًفاً

ٍشـهدت أبـا حـاتم«: )ه٢٩٢ت( ِّ عـثامن الربذعـيُومثاله قول احلافظ أيب  بـن كـان حييـى:  يقـول أليب زرعـةُ

 ٌفـصدوق ٍحبيـب بـن ُعائـذ أما: زرعة أبو له فقال، ٌزنديق ٍحبيب بن ُوعائذ، ٌنديقِ زُّ السمتيُيوسف: معني يقول

 .)٤(»ٌكذاب: يقول حييى كان، احلديث ُفذاهب السمتي ُيوسف وأما، ِاحلديث يف

 عـىل ُّه أبـو زرعـة الـرازيْومل يوافقـ،  بالزندقـةٍ حبيـببن َ معني أنه اهتم عائذِفأبو حاتم الرازي نقل عن ابن

 . يف احلديثٌذلك وذكر أنه صدوق

 

                                         
 .٥/٥٠٢: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ١(

 .٩/١٣٢: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٢(

 .٣٠٣:الثقات، للعجيل، ص)   ٣(

 .٢/٣٨٤: أجوبة أيب زرعة الرازي عىل سؤاالت الربذعي)   ٤(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٦٣  

 كـان: حييـى عـن شـيوخنا ِبعـض عـن عنـدي حـاتم أبـو احكاهـ التـي َاحلكايـة هـذه ُفرأيـت«: ُّالربذعـي قال

 عــن كلمــة ًفةَّ مــصح)زنــديق( َ أن تكــون كلمــةُّ الربذعــيَحَّفــرج.  )١(»أشــبه هبــذا وهــو، ًاّزيــدي ٍحبيــب بــن ُعائــذ

 معـني أنـه بن عن حييى،  الدوريُها ما ذكره عباسَ تصحيفُيؤكدومما ، ِ بالصوابُ هي األشبهَوأن الثانية، )زيدي(

ِد سمعت من عائذق«: قال  . )٢(»ٌّيديَإنه ز: ُوكان يقال، ٍ حبيببن ُ

ٍلكونه صادرا يف راو؛  القولنيِ أحدُّرد: ًاسابع  : حه أو تعديلهْرَ عىل جٍعَمُ جمً

  معــنيبــن قــال حييــىحيــث ، ) أيب عيــاشبــن أبــان(فـــ: حــهْرَ املحــدثني عــىل جُن اتفــق مجهــورَل مــاأمــا مثــ

ٍ حديثه بيشءَ أيب عياش ليسبن ُأبان«: )ه٢٣٣ت( قـال : )ه٢٤٤ت( محيـد بـن  الفقيـه أمحـدأبـو طالـب وقال .»ُ

وقـال . » احلـديثَرَكان منكـ«: كان له هوى؟ قال: ُقلت، »ً شيئاٍ عياش أيببن َ عن أبانْال تكتب«: ٍ حنبلبن ُأمحد

ُبرصي مرتوك«: )ه٢٦٤ت (أبو زرعة الرزي   أيببـن أبـان«: )ه٢٧٧ت (وقال أبـو حـاتم الـرازي .)٣(» احلديثٌّ

ًوكان رجال صاحلا، ِ احلديثُعياش مرتوك ُ بيل بسْلكن، ً  . )٤(» احلفظِوءُ

قـال «: أنه قال) ه٢٢٨ت(ٍ حفص بن ِ حممدبن  ابن عائشة عبيد اهللالكن نقل احلافظ ابن شاهني عن اإلمام

ِرجل حلامد َيا أبا سلمة تروي عن أبان:  سلمةبن ٌ َ : قـال، َشـعبة ال يرضـاه َّإن: ُوما شـأنه؟ قـال: ؟ قال!ٍ عياشبن َ

 . » من شعبةٌ خريُفأبان

 فيـه َشـعبة عـىل أبـان تفـضيل يف سـلمة بـن ِمحـاد مـن ُالكـالم هـذا«:  بقولـه)ه٣٨٥ت (فتعقبه ابـن شـاهني

 فـام الرجـال ُنـبالء أبـان عـن روى وقد. ُوأعلم، ُوأنقل، ُأفضل ُشعبة. ٍبمقبول ُالكالم هذا وليس، ٌشديد ٌإرساف

 عليـه فلـيس ٍحـديث مـن بـه َتفـرد ومـا، هُغـري عليـه وافقـه مـا إال، هِروايتـ مـن ٍيشء عـىل ُدَمـَتعُي وال، ذلـك هَعَنف

 .)٥(»ٌعمل

 ِّ يف سـؤاالته للـدارقطنيُّالـرمحن الـسلمي عبـدام ذكـره أبـو فـ، هِ عـىل توثيقـٌفـقَّ متٌ إمامٌن هو ثقةَوأما مثال م

ٍسألته عن أيب حامد«: حيث قال، )ه٣٨٥ت( ِّ الرشقيُ ْ ، ٌثقـة:  فقـال؟] احلـافظ النيـسابوريٍ حممـدبـن ُمحـدهـو أ[ َّ

ُفام تكلم فيه ابن، ُفقلت، ٌإمام، ٌمأمون َ َ عقدة َّ وتـرى ! سـبحان اهللا: فقـال! ؟] سـعيدبن  حممدبن ُهو احلافظ أمحد[ُ

                                         
 .٢/٣٨٥: أجوبة أيب زرعة الرازي عىل سؤاالت الربذعي)   ١(

 .٣/٤١١: ، والضعفاء الكبري، للعقييل٣/٤٢١): رواية الدوري(تاريخ ابن معني )   ٢(

 .٢/٢٩٦ :اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٣(

 .٢/٢٩٦: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٤(

 .٥٥١: يوسف السهمي، صبن ، وتاريخ جرجان، حلمزة٢٠:املختلف فيهم، البن شاهني، ص)   ٥(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٦٤  

ِيؤثر فيه مثل كالمه ُ ُ ِّ َولو كان بدل ابن عقدة حييى، ُ َِ ُوأبو عـيل احلـافظ : ُقلت! ٍ معنيبن َ  بـن  عـيلبـن هـو احلـسني[ٍّ

ِ كان يقول م]يزيد ٍّومـا كـان حمـل أيب عـيل: فقـال! ن ذلـكُ ُّ ِ َّوإن كـان مقـدما يف الـص، َ ً َّ ُأن يـسمع كالمـه يف أيب ، نعةُ َ ُ

ِّفإنه صحيح الد؛ ٍ اهللا أبا حامدَمِحَر، ٍحامد  .)١(»ِ الروايةُصحيح، ِينُ

ِلكونه صادرا من غري؛  القولنيِ أحدُّرد: ًاثامن  :  أهلهً

ُ هذه الصورة قول ُويؤيد  قـد تكلمـوا يف ٍ عـن قـوم]اجلـرح والتعـديل[ِمل نحـك «: )ه٣٢٧ت (ابن أيب حاتمَ

 .)٢(»لقلة معرفتهم به؛ ذلك

، الراسـبي سـعيد بـن شـداد( عـن )ه٢٣٣ت (معـني بـن ُسألت حييى«:  اجلنيدبن  إبراهيمومثال ذلك قول

، »ثقـة هـو«: وقـال، َبِفغـض ؟!ٌضـعيف أنـه ُيزعم ةَرَعْرَع َابن إن: ليحيى قلت، »ثقة«: فقال ؟)طلحة أبا ويكنى

 ُابـن يـزعم: حييـى يل قـال ثـم .»ثقـة ٍسـعيد بـن ُشـداد«: خيثمـة أبو فقال، ُعَيسم خيثمة وأبو، ٍبكالم حييى َمَّوتكل

 .)٣(»ٌضعيف ٌضعيف هو«: قال !يقول كذلك: ُقلت !ثقة )رزين بنَ سامل( أن َرةَعْرَع

َ ابن عرعرةَكن ير معني مل يَويبدو أن ابن ْ َ ْ أهال ألنَ ِّولعـل ممـا يؤكـد ذلـك ، ِ والتعـديلِ عليـه يف اجلـرحَدَعتمُ يً َّ

ويؤيـد . )٤(» ازرعْاذهـب: َرةَعـْرَ عِقـل البـن«: ٍ لراو ليس بـه بـأسَ عرعرةِ ابنَ له جتريحَرَكَ ذٍ معني لرجلِ ابنُقول

ِمعروف باحلديث، ٌثقة«: رعرةَ عِ قول ابن معني يف ابنًأيضا ُ يكرمهٍ سعيدبن  حييىكان، ٌ ِ َمشهور بالطلب، ُ َّ ُكـيس ، ٌ ِّ

َولكنه يفسد نفسه، تابِالك ُ ِ
ٍخل يف كل يشءْدَي؛ ُ ِّ ُُ ُ«)٥(.  

 :  اجتهاده يف الراويِ الناقد عنه بسبب اختالفلرجوِع؛  القولنيِ أحدُّرد: ًتاسعا

 عطيـة بـن احلكـم (يف) ه٢٤١ت(ٍ حنبـل بن عن اإلمام أمحد، ٍما نقله أبو بكر املروذي، ِومثال هذه الصورة

َثم بلغني أنه حدث بأحاديث، ٌكان عندي ليس به بأس«: أنه قال، )البرصي ُوكأنـه يـضعفه،  مناكريَّ ِّ ُ فاإلمـام .)٦(»ُ

ٌأحـدمها قـديم وهـو قولـه)  عطيـةبن احلكم(أمحد له قوالن يف  : وهـو قولـه، ُواآلخـر متـأخر، )لـيس بـه بـأس(: ُ

َألن اإلمام أمحد غري قوله فيه؛ وىل هو الثاينَواأل، )َّحدث بأحاديث مناكري( َ َّ َاء عىل ما بلغه عنهبن ؛َ ً. 

                                         
 .٩٢:سؤاالت السلمي للدارقطني، ص)   ١(

 .٢/٣٨: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٢(

 .٤٤٣: معني، صبن سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى)   ٣(

 .٤٢٨: معني، صبن سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى)   ٤(

 .٧/٧٥: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)   ٥(

 .٧٨:، ص)رواية املروذي(العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد )   ٦(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٦٥  

:  يقـول)ه٢٣٣ت (] معـنيَبن[سمعت حييى «: قال،  الدوريُ الفضل عباسًومن األمثلة أيضا ما ذكره أبو

ٍتبة شيخ صدقُ عبن ُثواب ُحدث عنه أبو ع، ُ ُتبـت عـن أيب ُفـإن كنـت ك«: ثـم قـال الـدوري، »هُ وغـريُبيدة احلـدادَّ

ٌزكريا فيه شيئا أنه ضعيف ِوهذا هو القول األخري من قوله، َفقد رجع أبو زكريا، )١(ً
ُ ُ«)٢(. 

ِفالدوري نقل عن ابن معني قوالن يف  َ ٍشيخ صدق(ُآخرمها أنه ، ) عتبةبن ِثواب(ُّ ِحيث رجع عـن القـول ؛ )ُ َ

ُكام أشار إىل ذلك تلميذه عباس، ملا بدا له من حاله؛ بتضعيفه ُ  . الدوريَ

 :  معني يف الراويِ وابنٍ حنبلبن َ أمحدِملخالفته التفاق؛  القولنيِ أحدُّرد: ًعارشا

وقـال فيـه ، )٣(» احلـديثُبِثقـة مقـار«: )ه٢٤١ت (ٍ حنبـلبـن ُ أمحدُقال فيه اإلمام، ) نجيحبن ُمحاد(ًفمثال 

، ٌ ضـعيفٍ نجـيحبـن ُمحـاد«: )ه٢٣٩ت (ة أيب شـيببـن عـثامن  فيـهوقـال، )٤(» ثقةٍجيحَ نبن ُمحاد«: ٍ معنيبن حييى

 .)٥(»ٌليس يروي عنه أحد

ُوضـعفه ابـن أيب شـيبة، فهذا الراوي وثقة اإلمام أمحـد وابـن معـني ُوعلـق عـىل ذلـك احلـافظ ابـن شـاهني ، ََّ ُ َ َّ

 يف اجتمعـا إذا ألهنـام؛ وحييـى، أمحـد مـن ٌمقبـول، نجـيح بـن ِمحـاد يف ُواخلـالف ُالكـالم هذا«: بقوله) ه٣٨٥ت(

 .)٦(»معهام َآخر ٍقول إىل ُعَرجُي وال، قاتِّالث دادِع يف وهو، ُامقوهل ُفالقول، ٍواحد ٍبقول ِلرجلا

 : ٍ بينها أو ترجيح مجٍعِ دون منِ املتعارضةِ األلفاظُرسد: املسلك الثالث

َ مفتوحــا أمــامِ البــابِكــان لــرتكَاملــسلك ويبــدو أن هــذا  نوا بــني ِويقــار َعــوا الــرواةَّ املتــأخرين لينظــروا ويتتبً

 . يف شأهنمِفُّ أو التوقِ األلفاظِ أحدِ إىل ترجيحِصار يف النهايةُلي، ِ الرواةِ وأحوالِاأللفاظ

،  يف أسـئلته ألبيـه)ه٢٩٠ت ( حنبـلبـن  أمحـدبـن اهللا عبدما ذكره ، ُومن األمثلة التي تشري إىل هذا املسلك

 ٍ سـعيدبـن إن حييـى: ُفقلـت لـه، ٌ بـه بـأسَلـيس: ل فقـا؟ إسـحاق املـدينيبن الرمحن عبدُسألته عن «: حيث قال

                                         
ٍسمعت أيب وأبا زرعة، ورأيا يف كتاب رواه عباس«): ٢/٤٧١: اجلرح والتعديل(وأما قول ابن أيب حاتم يف )    ١(  معني، أنه بن  الدوري عن حييىُ

ً عتبة ثقة، فأنكرا مجعيا ذلكبن ثواب: قال ، فيبدو أهنام كانا يعلامن أن ابن معني يرى تضعيف ثـواب، ومل يطلعـا عـىل رجوعـه عـن ذلـك، »ٌ

 .ولذلك أنكرا هذا النقل عنه، واهللا أعلم

 .٤/٢٧٢): رواية الدوري(تاريخ ابن معني )   ٢(

 .١/٣٣٠): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن لرجال، لإلمام أمحدالعلل ومعرفة ا)   ٣(

 .٣/١٤٩: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)     ٤(

 ٢٧:املختلف فيهم، البن شاهني، ص)   ٥(

 ٢٧:املختلف فيهم، البن شاهني، ص)   ٦(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٦٦  

ِسألت عنه باملدينة: يقول ً حنبـل مل ينقـل لنـا عـن أبيـه مجعـا بـني بـن  أمحدبن  فعبد اهللا.)١(»َفسكت، وهُدَ حيمْفلم، ُ

َبل ذكر أن أباه سكت ملا سمع ما نقل عن حييى،  سعيدبن ِقوله وقول حييى ِ ُِ ََ َّ  . سعيدبن َّ

ٍعبيدل أيب قو، ًومن ذلك أيضا َّ محـزة حـدث عنـه حييـى بـن ُالعـوام: )ه٢٧٥ت (ُقلت أليب داود«: ِّ اآلجريُ

 لـه ُما نعـرف: قال، إنه ليس بيشء:  معنيبن  عن حييى]الدوري[قال عباس : ُقلت أليب داود«:  قالثم، »القطان

ًحديثا منكرا ه عـىل َ قولـْحِّومل يـرج،  الـراويِه من حـالُلكنه ذكر ما يعلم،  معني فيهِ ابنَ قولَّدُفأبو داود مل ير .)٢(»ًُ

 . ابن معنيِقول

 بـن احلميد عبد( عن )ه٢٣٤ت (]يعني ابن املديني[ًسألت عليا «: قال،  أيب شيبةُما ذكره ابن، ً أيضاومثله

ُ يـضعفهُّ الثـوريُوكـان سـفيان، ًوكـان عنـدنا ثقـة، ِرَدَ بالقُكان يقول:  فقال؟)جعفر األنصاري ِّ ْجحرُفلـم يـ .)٣(»ُ ِّ 

َليبقـي البـاب،  القـولنيَوإنـام ذكـر، ِّ سفيان الثوريِه يف الراوي عىل قولَ قولِّ املدينيبن ُّعيل ِ مفتوحـا يف النظـرُ  إىل ً

 .الراوي ومروياته

َسـألته عـن أمحـد«: )ه٣٨٥ت (يف سؤاالته للدارقطني، ِّالرمحن السلمي عبد أيب ُقول، ً أيضاومن ذلك  بـن ُ

ٍاختلفوا فيه من دون مجـع بـني هـذه :  فالدارقطني اقترص عىل قوله.)٤(»اختلفوا فيه: فقالِاجلبار العطاردي؟  عبد

 .ٍأو ترجيح بينها، األقوال

َما ذكر يف ترمجة ،  القولني عىل اآلخرِ أحدِف عن ترجيحُّومن األمثلة عىل سلوك طريق التوق
ِ  أيب بـن زائدة(ُ

  .)٥(» أيب الرقاد ليس بيشءبن ئدةزا«: )ه٢٣٣ت ( معنيبن  قال فيه حييىحيث، )الرقاد

َّكتبـت كـل ؛ ٌ أيب الرقـاد بـأسبـن مل يكن بزائدة«: )ه٢٣٥ت ( عمر القواريريبن احلافظ عبيد اهللاوقال فيه  ُ

 .)٦(»يشء عنده

 ُيوجــب الرقـاد أيب بـن زائـدة يف الكـالم هـذا«: بقولـه) ه٣٨٥ت(َّوعلـق عـىل هـذين القـولني ابـن شـاهني 

  .)٧( »...هَحَمد، العلم ِأهل ِنبالء من وكان، ُّوالقواريري .هَّمَذ معني بن يىحي ألن؛ فيه َفُّالتوق

                                         
 .٢/٥٠١): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ١(

 .٢٦١:سؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين يف اجلرح والتعديل، ص)   ٢(

 .٩٩:سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديني، ص)   ٣(

 .١٠٥:سؤاالت السلمي للدارقطني، ص)   ٤(

 .٦٤:، ص)رواية ابن طهامن( معني يف الرجال بن من كالم أيب زكريا حييى)   ٥(

 .٣١:ني، صاملختلف فيهم، البن شاه)   ٦(

 .٣١:املختلف فيهم، البن شاهني، ص)   ٧(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٦٧  

اا اوي: اا ا    

ُيف رواة احلديث من مل تعرف شخصياهتم َ ْأو عرفت، َُ ِ ِلكن مل تعرف أحواهلم يف اجلرح والتعـديل، ُ ُ ْ َ ُ فكـان ال ، ْ

َّبد من احلديث عن هذا الصنف من أص ويتعلـق بجهالـة الـراوي عـدد ، جهالة الـراوي: حتت عنوان، ِناف الرواةُ

  : ُّأمهها، من املسائل

 . عليهاُالةَّ الدُواملصطلحات، اُوأسباهب،  اجلهالةُمفهوم: ًأوال

 . عن الراويِ اجلهالةِ ارتفاعُوطرق، ِ اجلهالةُأقسام: ًثانيا

 . بهِةَّحتف املِالقرائنُدور و، ِ املجهولِ حديثُمكانة: ًثالثا

 :  عن هذه املسائل الثالث يف املطالب اآلتيةوقد حتدثت

  . اا واُت، وأ  ،ُ ااوي: ا اول

َويضم هذا املطلب ثالث مسائل هي َ ُ ، ِ عىل اجلهالـةُالةَّ الدُواملصطلحات، ِ اجلهالةُوأسباب، ِ اجلهالةُمفهوم: ُّ

 : ِه املسائل فيام يأيتُوسيتم بيان هذ

 :  جهالة الراويُمفهوم: املسألة األوىل

َجهل (ِّ الثالثيِ من الفعلٌ مصدرِ يف اللغةُاجلهالة ِ ُاجلهـل خـالف «: قـال اجلـوهري. ٌهـولَوجم، ٌفهو جاهل، )َ ُ

ْوقد جهل فالن جه. ِمْلِالع َ ٌ َ َال وجهِ َ ْ العلـُمها خـالفُأحد: الن أصُمَّ الالُ واهلاءُاجليم«: ٍقال ابن فارسو. )١(»ًالةً ، ِمِ

ِواآلخر اخل
َفة وخالف الطمُ ُّ  . )٢(»ِأنينةُُ

 .ِ املعروفُ غري أوِ املعلومُغري: ُواملجهول، ِ باليشءِ واملعرفةِلمِ العَ يف اللغة تعني خالفُفاجلهالة

 عـىل ِالدالـة ِلحات للمصطِ التصنيفَ املحدثني قبلِ استعامالتِعُّ تتبِن خاللِفم، ِاصطالح املحدثنيوأما يف 

ِباختالف صـيغها  ُ اجلزئيةاُهت دالالْوإن اختلفت، ِ أن هذه املصطلحاتُنلحظ، ِاجلهالة ِ
 َاالسـتقراءإال أن ، ِاللغويـةَ

َاتفاقها ُرِظهُي ٍ كـيلٍاللة عىل مفهومِّ يف الدِّ سـواء كـان الـراوي عنـه ، هِ الـراوي أو حالـِعـني ِ معرفـةُ هـو عـدمٍ واحـدِّ

 .ًواحدا أو أكثر

َ راو مل يُّلُ عند املحدثني قبل التصنيف هو كُفالراوي املجهول  روى ٌسـواء، هَه أو حالـ عينَِ احلديثُ نقادْفِعرٍ

ُعنه واحد أو أكثر ُ ويشري إىل هذا املعنى قول .ٌ ُ ن َال أدري مـ«: )ُ أميـةبـن إسـامعيل( يف )ه٢٣٣ت ( معنيبن حييىُ

                                         
 .٤/١٦٦٣: يف الصحاح، للجوهري) جهل(مادة )   ١(

 .١/٤٨٩: يف مقاييس اللغة، البن فارس) جهل(مادة )   ٢(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٦٨  

ُال أعرفه، هو إىل جهالـة ) ال أعرفـه، ن هـوَال أدري مـ(ه ِفـابن معـني أشـار بقولـ. )١(»هُهكذا يف احلديث ال أعرف، ِ

ِنـوعي اجلهالـة بـني َلكن هذا التمييـز. ِحالهإىل جهالة ) هُفِ ال أعرِهكذا يف احلديث(وبقوله ، عني الراوي مل يكـن ، َ

 .ي اجلهالةَ كال نوع عىل للداللةِ اجلهالةِ مصطلحاتيستعملونبل كانوا ، قبل التصنيف املحدثني ِلَ عمِيف واقع

ِففـي واقـع عمـل ، ُ أو أكثـرٍ عنـه راوِ بالروايةَدَّ عىل الراوي سواء تفرِ اجلهالةِفْ وصِإطالقُوأما الدليل عىل  َ ِ

ُاملحدثني أمثلة كثرية تثبت ذلك ُ ٌِ ِولـو مل يـرو ، ً معروفـا عنـدهمُأن الراوي قد يكون، ٍ وكثرةٍبوضوح ُحيث نلحظ؛ ٌ

ُد يكـون جمهـوال ولـو روى عنـه أكثـروقـ، ٍعنه إال راو واحـد  عـن الـراوي ِ الـرواةِةَّ ليـست بقلـُفـالعربة. ٍ مـن راوً

َّمع التأكيد عىل أن.  من الرواةٍ راوِّ بكلُ التي حتيطِ بالقرائنُوإنام العربة، مِ وال بكثرهتِاملجهول  ُ إنـام تطلـقَ اجلهالـةِ

ٍن مل يرو عنهم إال راو واحدَ م عىلأو، م عنهِ الرواةُ عددُّلِ الذين يقِ عىل الرواةَ أكثرٍبشكل ِ. 

ُويمكن جعل األمثلة الدالة عىل جهالة الراوي يف أربع صور ُ ُِ ِ ِ ُ : 

 ًالراوي الذي مل يرو عنه إال راو واحد قد يكون معروفا وقد يكون جمهوال ً ٍ ِ : 

ُّوللتدليل عىل هذه الصورة ال بد من ذكر أمثلة تدل عىل كال حالتي املعرفة وا ٍ ِ َّ ِجلهالة من قبـل بعـض األئمـة ُ ِ َ
ِ

 : ِأنفسهم

 : )ه٢١٩ت(بكر احلميدي عند أيب : ًأوال

ُفام احلديث الذي يثبت عن رسول اهللا : ٌفإن قال قائل«:  الزبري احلميديبن اهللا عبدقال  ُ ويلزمنـا احلجـة ^ُ َّ ُ

ًبه؟ قلت هو أن يكون احلديث ثابتا عن رسول اهللا  ُ ٍمتصال غري مقطوع، ^ُ ًأو يكـون حـديثا ، ِ الرجـالَمعـروف، ًَ

َّمتصال حدثنيه ثقة معروف عن رجل جهلته وعرفه الذي حدثني عنه ُ ََّ ٌَ ٍ ٌ َّفيكون ثابتا يعرفه مـن حدثنيـه عنـه حتـى ، ً َ ُ ًِ

ِّيصل إىل النبي  َ ِ^...«)٢(. 

ٍرواية راو ثقـة عنـه: فأبو بكر احلميدي يرى أنه يكفي يف معرفة الراوي ٍ ُّوال يـشرتط يف ذلـك تعـد، ُ ُ ُد الـرواة ُ

 .عنه

 : )ه٢٣٣ت( معني بن حييىعند : ًثانيا

 ًمؤذنـا ُعلقمـة َعِمَسـ: قال، َإبراهيم عن، ٍّعيل بن ِّعيل عن، ٍرشيك ِحديث عن حييى سألت«:  اجلنيدُابنقال 

 ٍّعـيل بـن ُّعـيل نَمـ: ليحيـى ُقلت .)له ًخريا كان هِفراش عىل َبات لو،  ^ٍحممد َأصحاب هذا َخالف(: فقال، ٍبليل

                                         
 .٤٣: معني يف الرجال، صبن من كالم أيب زكريا حييى)   ١(

 .٢٤:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٢(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٦٩  

 مـا: قـال ؟ٍرشيـك ُغـري عنـه ُثِّحيـد نَمـ: ُقلـت. ٌرشيـك هعنـ ُثِّدُحيـ، ٌثقـة ٌّكويف، ِالسائب بن ُّعيل هذا: قال هذا؟

  .)١(»ٍرشيك ُغري عنه ُثِّحيد ًأحدا ُعلمت

ُّإذا حـدث الـشعبي عـن رجـل فـسامه فهـو ثقـة حيـتج «:  معني يقـولبن ُسمعت حييى«: ُوقال ابن أيب خيثمة ُ ٌ َّ ٍُّ َّ

 .)٢(»هِبحديث

ِّ معني اكتفى يف توثيق عيلبن فيحيى
ِمع انفـراد رشيـك، ِ السائببن ِ . ِاهللا النخعـي يف الروايـة عنـه عبـد بـن ِ

ِورأى أن رواية الشعبي عن رجل كافية يف توثيقه ٌ ٍَ ِمـرة يوثـق راويـا مل يـرو عنـه سـوى : ِلكنه يف مقابل ذلـك نـراه. ِّ ً ِّ ً

ُ عروة الفزاري يروي عنه محادبن ُهشام«: وذلك يف قوله،  سلمةبن ِمحاد ٍ سلمة لـيس يـروي عنـه غـري محـادبن َ
ُ َ َ َ ،

َمل يوثق راويا آخر انفرد عنه محاد، َومرة أخرى. )٣(»ٌوهو ثقة َ ً  بـن  أمحـدبـن اهللا عبـدوذلـك فـيام نقلـه ،  سـلمةبـن ِّ

 روى ُما أعلـم، هُفِأعرما : عن أيب الغادية؟ قال، ٍعن أيب حفص،  سلمةبن ُمحاد: ُقلت ليحيى«: حيث قال، حنبل

َّيسمى؟ قال: ُقلت ليحيى،  سلمةبن ِ محادُعنه غري  .)٤(»ال: ُ

ِإما إىل عدم تسمية محاد: ٌويبدو أن سبب ذلك راجع ٍأو ألسـباب أو ، َ سلمة هلذا الراوي الذي روى عنهبن ِ

 .ْقرائن أخرى دفعته إىل التمييز بني احلالتني

 : )ه٢٣٤ت( املديني بن ِّعيل عند: ًثالثا

 .)٥(»ٌمعروف هَّأن إال، ِاحلسن ُغري عنه ِيرو مل ٌونَج«: ) قتادةبن ونَج( املديني يف بن عيلقال 

ُال أعلـم أحـدا روى عنـه إال يعقـوب، ٌجمهـول«: ) محيدبن ِحفص( يف قال، وقي مقابل ذلك . )٦(»]ُّيِّمـُّالق[ ً

ُجمهول مل يرو عنه غري: ٍعرورَ مبن ُسيار«: ًقال أيضاو
ِ  . )٧(»ٍ حرببن كامِ سٌ

 

                                         
 .٢٨٩: معني، صبن   سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى) ١(

 .٦/٣٢٣: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٢(

 .٤/١٠٢): رواية الدوري(التاريخ، البن معني )   ٣(

 .٢/٦٠٢): اهللا رواية ابنه عبد(العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد )   ٤(

يف موضع آخر عن شيوخ احلسن املجهولني، فذكرهم ]  يعني ابن املديني[وسئل «: ، قال ابن عساكر١١/٣٣٦: تاريخ دمشق، البن عساكر)   ٥(

وعىل الرغم من ذلك، يبدو يل أن منهج ابن املديني ال خيرج عن منهج بقية املحدثني يف رفع اجلهالة عن بعض . » قتادةبن وذكر فيهم جون

 .ن النقول الالحقةالرواة، وتوثيق بعضهم ولو مل يرو عنهم إال راو واحد كام سيتبني م

 .٣/١٧١: ، واجلرح والتعديل، البن أيب حاتم٩٤:العلل، البن املديني، ص)   ٦(

 .٤/٢٥٤: ، واجلرح والتعديل، البن أيب حاتم٩٣:العلل، البن املديني، ص)   ٧(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٧٠  

ُغارضة«: ًوقال أيضا ْ عربن ِ ُّوة الفقيميُ
ِ َ ِشيخ جمهول مل يرو عنه غري عاصم: َ ُ

ِ ٌ  .)١(»ٍ هاللبن ٌ

ٌ املـديني حكـم عـىل جـون باملعرفـة مـع أنـه مل يـرو عنـه إال راو واحـدبـن ُّفاإلمام عـيل ٍ ِ َوحكـم عـىل الـرواة ، َ َ

ٍومل يرو عن كل واحد منهم؛ اآلخرين باجلهالة ِّ ً إال راو واحد أيضاِ ٌ ٍ. 

 : )ه٢٤١ت( حنبل بن اإلمام أمحدعند : ًرابعا

ٌرجل معروف«: )أو القييس،  عقبة العبيسبن عامر(يف ُقال اإلمام أمحد  فهـذا الـراوي . )٢(»روى عنه شعبة، ٌ

َا عنـه غـري مل يـذكروا راويـِ احلـديثَإال أن نقـاد، ِ شـعبة بالروايـة عنـهِدُّ أمحد عىل تفرُ اإلمامَّوإن مل ينص . )٣( شـعبةً

َما سمعت أحدا حدث،  احلديثُصالح، ٌثقة«: )يالّ أيب الذبن ِمْلَس(ً أيضا يف ُ اإلمام أمحدوقال ًَّ ِ معتمـُ عنه غـريُ
، رُ

َفسمع منه، وكان غزا معه يف البحر
 . )٤(»زعموا ذلك، ِ

ٍفاإلمام أمحد حكم عىل هذين الراويني باملعرفة مع أنه مل يرو عنهم إال راو ُويف مقابل ذلـك نجـد أنـه ، ٌ واحدِ

ٍّحكم عىل بعض الرواة الذين مل يرو عن كل منه ِ ِ ِ ٌ إال رجل واحدَ :  ذلـك قـول اإلمـام أمحـد أمثلـةومـن. ِباجلهالـة، ٌ

ُ جمهول ما حدث عنه غري األوزاعي)٥( ]ُّبن أيب مجيل الشامي[ واصل« َّ ٌ«)٦( . 

 

                                         
 ٨٦:العلل، البن املديني، ص)   ١(

 .٣/١٣٢): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٢(

 .٧/٢٨٥: ، ، والثقات، البن حبان٧/٢٧): عامر القييس(التاريخ الكبري، للبخاري، يف ترمجة : ينظر)   ٣(

 .٢/٢٩٨): اهللا رواية ابنه عبد(العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد )   ٤(

، وإنـام هـو )واصـل مـوىل ابـن عيينـة(ٍرفة؛ ألنه ال يوجد راو اسمه ويبدو يل أن العبارة حم). واصل موىل ابن عينية(يف املعجم، البن األعرايب )   ٥(

العلـل ومعرفـة : ينظـر(، »ثقـة«:  حنبـل أبـاه عنـه فقـالبـن  أمحـدبـن اهللا ، وهو ثقة عند اإلمام أمحد، فقد سأل عبـد)واصل موىل أيب عيينة(

: واصل موىل أيب عيينة؟ قال: ُقلت ألمحد«): ٣٢٦:د، صسؤاالت أيب داود لإلمام أمح: يف(وقال أبو داود ) ١/٤١٧: الرجال، لإلمام أمحد

 أيب مجيـل بـن واصـل(وأمـا املجهـول الـذي يقـصده اإلمـام أمحـد فهـو . ً، فواصل موىل أيب عيينة عند اإلمام أمحـد ثقـة، ولـيس جمهـوال»ثقة

روى «):  أيب مجيـلبـن واصـل(يف ترمجـة ) ٨/١٧٣: التاريخ الكبـري(ُّ، ألنه هو الذي روى عنه األوزاعي، قال اإلمام البخاري يف )الشامي

ٌوقال اإلمام مسلم يف . »عنه األوزاعي أحاديث مرسلة ِ، ومثله قـول ابـن أيب »ُّروى عنه األوزاعي«: يف ترمجته) ١/١١٧: الكنى واألسامء(ُ ُ

ِنص اإلمام أمحد هذا عن ابن نقل ) ١١/١٠٣: هتذيب التهذيب(ُومما يؤكد ذلك أن احلافظ ابن حجر ). ٩/٣٠: اجلرح والتعديل(حاتم يف  َّ

واصـل جمهـول، مـا روى عنـه غـري :  حنبـلبـن َعن أمحـد: ِويف معجم ابن األعرايب: ُقلت«: ، وقال) أيب مجيلبن واصل(األعرايب يف ترمجة 

ترجح )  ابن عيينةموىل(ُ، فلام نقله ابن حجر وحذف عبارة )واصل موىل ابن عيينة(وقد علمنا أن النص يف معجم ابن األعرايب . »األوزاعي

 .ٌلنا أن العبارة حمرفة، واهللا أعلم

 .٢/٥٥٣: املعجم، البن األعرايب)   ٦(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٧١  

َ الــذي حــدثنا عنــه عبــَأبــو شــيبة«: ًوقولــه أيــضا ُ روى عنــه غــري ُمــا أعلــم، ن هــوَال أدري مــ،  العــوامبــن ُادَّ

 .)٢(»)١(ٍادّعب

  : )ه٢٦٤ت(زرعة الرازي عند أيب : ًاخامس

ُمل يـرو عنـه غـري، ٌ ثقـةٌّكـويف«: )ِّاهللا العنـزي عبـد بـن ِنبيـه( عـن َِلئُ سـملـا أبو زرعة الرازي قال
 بـن ِ األسـودِ

ِومل يــرو عنــه إال ، ثقــة«: )ِّ أيب طلحــة األنــصاريبــن اهللا دعبــ بــن يعقــوب( يف ً أبــو زرعــة أيــضاوقــال. )٣(»قــيس

فأبو زرعة حكم بمعرفـة هـذين الـراويني مـع . )٤(» الواحدِه إال يف هذا احلديثُفِوال أعر، ]ُّالليثي[ ٍ زيدبن ُأسامة

ٌأنه مل يرو عن كل واحد منهام إال راو واحد ٍ ٍِ ِّ. 

ٌ يـرو عــنهم إال رجـل واحــدِويف مقابـل ذلــك حكـم بجهالــة بعـض الــرواة الــذين مل ٌ ومثـال ذلــك قولــه يف ، ِ

ُ أحدا حدث عنه إال ما روى ابنُال نعلم، ٌ جمهولٌشيخ«: ) الكويفِّ زاذان النخعيبن ِكثري( َّ  بـن عن هـارون، ٍ محيدً

 .)٥(» عنهَعن عنبسة، ِاملغرية

 : )ه٢٧٧ت(حاتم الرازي عند أيب : ًساساد

ِمل يـرو عنـه ،  احلـديثُصـالح، ٌلـيس بحديثـه بـأس«: )عيل احلمـيص إسامبن عىلُم(قال أبو حاتم الرازي يف 

ُوثق معىلالرازي  فأبو حاتم .)٦(»]بن املنذر[ أرطأة ُغري   . عنه إال راو واحدِ مل يرو إسامعيل مع أنهبن َّ

ٌويف مقابل ذلك نراه أحيانا حيكم بجهالة بعض الرواة الذين مل يرو عنهم إال رجل واحد ٌ ِ ِ ِ ُ ة ذلـك ومن أمثلـ، ً

ٌشيخ جمهول، ال أعرفه«: ) أعني الشيباينبن عوام(يف قوله  وقولـه . )٧(»ِّ األشـجٍ أيب سـعيدُ روى عنه غريُال أعلم، ٌ

وقولـه يف . )٨(»ًإنـام روى عنـه حـديثا أو حـديثني، ٍ محـادُمل يـرو عنـه غـري، ٌشيخ جمهـول«: ) عطاءِرشيك؛ ٍخمتار(يف 

ُمل يرو عنه غري، ٌّهو شيخ أعرايب«: )ٍ حبيببن ِرماسِاهل(
ٍ شميلبن ِرض النَِّ َوال يعرف أبوه وال ج، ُ ُُ  .)٩(»ُّدهَ

                                         
 .، ولعل الصواب ما أثبته، واهللا أعلم)ما روى عنه أعلم غري عباد(يف املطبوع )   ١(

 .٢/١٠١): اهللا رواية ابنه عبد(العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد )   ٢(

 .٨/٥٠٨: ل، البن أيب حاتماجلرح والتعدي)   ٣(

 .٣/٩٥٦: الضعفاء، أليب زرعة الرازي)   ٤(

 .٣/٨٢٣: الضعفاء، أليب زرعة الرازي)   ٥(

 .٨/٢٣٢: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٦(

 .٧/٢٣: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٧(

 .٨/٣١٢: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٨(

 .٩/١١٨: ، البن أيب حاتماجلرح والتعديل)   ٩(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٧٢  

 .ذكرُ عام مل يٌنيةُ غَِركُفيام ذو،  بذكرهُورسد نصوص مجيع النقاد مما يطول البحث

َ قبـل التـصنيف وبعـدهالذي اسـتعمله املحـدثون) الوحدان(لكن بقي أن نشري يف هذا املوضع إىل مصطلح  َ 

ٌ عنه إال راو واحدِن مل يروَفيم َكام تبـني مـن النـصوص الـسابقة، فهؤالء، )١(ٍ ُلـيس مجـيعهم مـن املجاهيـل الـذين ، َّ

ُبل منهم من عرفت أعيـاهن، ُهلت أعياهنمُج ِ الـشهرة يف نقـل احلـديث أو غـريهِم بـسببُ ِ ِأو بـسبب روايـة بعـض ، ِِ ِِ

ُأو بسبب قرائن أخرى حلظها نقاد احلديث، ِاألئمة عنهم ََ ِ ُِ ِوقبلوا رواياهتم، ِ   .ًكام سيأيت بيانه الحقا، ًاء عليهابن ِ

ِّقول احلافظ العالئي ، ومما يؤكد هذا املعنى
ِ ٌمن مل يـرو عنـه إال راو واحـد«: )ه٧٦١ت(ُ ٍ ِ ٌفهـو حمكـوم عليـه ، َ

َإال أن يكون بعض أئمة احلديث قد وثقه، ِباجلهالة َّ ِ ِ ِفإنه ال تالزم بني اجلهالـة وبـني انفـراد ا، ُ ِ
َ ، ِلـراوي عـن الـشيخُ

ٌفقد يكون معروفا بالثقة واألمانة ومل يتفق أن يروي عنه إال واحد َّ ِ ِ ً ُ«)٢( . 

 ًوبقي جمهوال، الراوي الذي روى عنه راويان : 

لـيس : ُّ احلـارثيِالـرمحن عبـد بـن ُحصني«: )ه٢٤١ت ( حنبلبن داإلمام أمحومن أمثلة هذه الصورة قول 

َيعر ً روى عنـه حـديثا واحـداٍ أيب خالـدبن ُوإسامعيل،  أرطأةبن ِ حجاجُما روى عنه غري، ُفُ ُأحاديثـه أحاديـث؛ ً ُ 

 .)٣(»ٌ روى عنه حجاج منكرٍ يشءُّكل، مناكري

ِومن ذلك أيضا قول ابن  ُ روى : اءَّ الـربُّليامن أبـو سـليامن األزديُ سبن ِالواحد عبد«: )ه٣٢٧ت (ٍأيب حاتمً

ُوسـمعته . ُسـمعت أيب يقـول ذلـك.  إبـراهيمبن ُومسلم، الورث عبد بن الصمد عبد: روى عنه.  عونِعن ابن

 .)٤(»ٌهو جمهول: يقول

 

 

                                         
َلعل من أوائل من استعمل مصطلح )   ١( ََّ ِ ُاملنفـردات والوحـدان: ( احلجـاج يف كتابـهبـن اإلمام مـسلم: من املحدثني قبل التصنيف) الوحدان(ِ ُ( ،

ِتسمية من روى عنه رجل أو امرأة حفظ أو حفظت عن رسول اهللا «): ١٧:ص(وقال يف مقدمته  ْ ٌَ َ ُِ ِ ٌ ٍقول أو فعل، وال يروي عـن ًشيئا من ^ َ ٍ َ

ِكل واحـد مـنهم إال واحـدا مـن مـشهوري التـابعني، ال ثـاين معـه يف الروايـة عنـه ٍ
َ ً َثـم جـاء املحـدثون بعـد التـصنيف فـأفردوا رشح هـذا . »ِّ

معرفـة (يف ، واحلـافظ ابـن الـصالح )١٥٧:معرفـة علـوم احلـديث، ص(ٍوع مستقل، ومنهم اإلمام احلاكم يف علوم احلديث يف بن املصطلح

الوحدان، وهو «: ، وقال يف تعريفه)١٠٠:نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، ص(، واحلافظ ابن حجر يف )٤٢٥:أنواع علوم احلديث، ص

ٌمن مل يرو عنه إال واحد ِ َ«. 

 .٥٣:َحتقيق منيف الرتبة ملن ثبت له رشيُف الصحبة، للحافظ العالئي، ص)   ٢(

 .١/٢٣٥): اهللا رواية ابنه عبد(مام أمحد العلل ومعرفة الرجال، لإل)   ٣(

 .٦/٢١: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٤(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٧٣  

 ًوبقي جمهوال، الراوي الذي روى عنه ثالثة رواة : 

ُومثــال هــذه الــصورة قــول  روى عــن : ُّ الدمــشقيُّ جاريــة التميمــيبــن ُزيــاد«: )ه٣٢٧ت ( أيب حــاتمِابــنُِ

ُسـمعت أيب يقـول . ٍ حلـبسبـن يـرسةَ مبـن ُويونس، وسىُ مبن ُوسليامن، ٌروى عنه مكحول. سلمةَ مبن ِحبيب

ٌشيخ جمهول: ُوسألته عنه فقال. ذلك ٌ«)١(. 

 ًوبقي جمهوال، الراوي الذي روى عنه أربعة رواة : 

ُومثال هذه الصورة قول   بـن ِروى عـن بـرش: ُّ البـرصيُّ الثقفـيَ يزيـدبـن ُداود«: )ه٣٢٧ت ( أيب حـاتمِابنُِ

 بـن ُوحممـد، ُّ اهللا الـرازيِبيـدُ عبـن ُوهـشام، ٍ سعيدبن ُروى عنه قتيبة. مِّ املعلٍوحبيب، دلةَ هببن ِوعاصم، ٍحرب

ُسـمعت أيب يقـول:  أيب حـاتمُ قـال ابـن.ُِّيتِ املبارك اخلاشبن ُمَواحلك، ُّميَّ املقدٍأيب بكر ُوسـألت أيب عـن ...  ذلـكُ

ٌشيخ جمهول:  فقال؟داود هذا ِّهـذا القـول يوضـح لـك أن «: يب حـاتم هـذا بقولـهَّ وعلق الـذهبي عـىل قـول أ.)٢(»ٌ

ًالرجل قد يكون جمهوال عند أيب حاتم فلـم حيكـم ،  عنـدهِ احلـالُيعنـي أنـه جمهـول؛ ٌ ثقـاتٌولو روى عنـه مجاعـة، َُ

 .)٣(»هِوال بتوثيق، هِفْبضع

ًومثال هذه الصورة أيضا  بـن اهللا عبـد ِّ عـمُابـن :َانَبـَطْرَ أبـن ِمَدْ كـربـن ِالـرحيم عبد«:  أيب حاتمِ ابنُقول، ُ

َّومعــىل، َوأبــو أســامة، ُّأبــو عــامر العقــدي: روى عنــه. ٍ أســلمبــن ِوزيــد، ِّروى عــن الزهــري، ٍعــون ، ٍ أســدبــن ُ

 .)٤(»ٌجمهول: فقال، ُوسألته عنه، ُسمعت أيب يقول ذلك. ُّ احلجاج الساميبن ُوإبراهيم

ِ قبـل التـصنيف عنـد املحـدثنيَ املجهـولَ أن الراويُدِّ يؤكَ ما سبقُّوكل ه أو  عينَـف املحـدثونِعـرَن مل يَ هـو مـَ

ٍ ويؤيــد هــذا املعنــى قــول احلــافظ ابــن رجــب .ٍســواء روى عنــه راو أو أكثــر، هَحالــ ِ ُ : رمحــه اهللا تعــاىل) ه٧٩٥ت(ُ

ِوالظاهر أنه ينظر إىل اشتهار الرجل بني العلامء وكثرة حديثه« ِ ِ ِ ُ ِ ال ينظـر إىل جمـرد روايـ]و[، ونحو ذلك، ُُ
َّ ُ ِة اجلامعـة ُ ِ

ِأنه ال عربة بتعدد الرواة، ُوظاهر هذا«: ًوقال أيضا. )٥(»عنه ِ ُِّ َ ِوإنام العربة بالشهرة، َ ِورواية احلفاظ، ُ ِ«)٦(. 

 . اآلتيةِلةأ عنها يف املسُ احلديثُّسيتم، ٍدةِّتعدُ مٍ إىل أسبابُ املحدثني بالراوي تعودِ معرفةُوعدم

 

                                         
 .٣/٥٢٧: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ١(

 .٣/٤٢٨: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٢(

 .٤/٦١٧: تاريخ اإلسالم، لإلمام الذهبي)   ٣(

 .٥/٣٣٩: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٤(

 .١/٣٧٩: رشح علل الرتمذي، البن رجب)   ٥(

 .١/٣٧٩: رشح علل الرتمذي، البن رجب)   ٦(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٧٤  

 : اويجهالة الرأسباب : املسألة الثانية

 قـد َها أن الـراويُوسـبب، ُثم اجلهالة«: فقال، ِهالة الراوي جلٍ أسبابَثالثة) ه٨٥٢ت (ٍ حجرُ ابنُ احلافظَذكر

َفيذك، ُ نعوتهُتكثر ،  عنـهُر األخـذُفـال يكثـ؛ ًوقـد يكـون مقـال، )ِاملوضـح(وصنَّفوا فيـه ، ٍهر به لغرضُ ما اشتِ بغريُرُ

َّأو ال يسم، )ُالوحدان(وصنَّفوا فيه   .)١( »)املبهامت(وصنَّفوا فيه ، ًى اختصاراُ

ِ بجهالة بعض الرواةِمْكُقهم يف احلِ طرائِواستقراء،  املحدثنيِ عملِ واقعِعُّ تتبُويمكن من خالل  َضيفُأن نـ: ِِ

ِسببا رابعا جلهالة ً  : كام سيأيت بيانه،  احلديثِ الراوي بروايةِ شهرةُوهو عدم،  الرواةً

ُكثرة ن: السبب األول  : ِعوت الراويُ

ِتدليس بعض الرواة ألسامء مـن سـمعوا مـنهم: ِفمام يؤدي إىل جهالة الراوي ِ
َ

ِ ِ ٍعـوت أو بن حيـث يـصفوهنم، ُ

ُفتجهل أعياهنم وأحواهلم، ٍصفات ال يشتهرون هبا ُ ُ ِويدل عىل هذه املعنى قول اإلمام احلـافظ . ُ ُ  اجلـراح بـن وكيـعُّ

َمن كنَى م«: )ه١٩٦ت( ِن يعرف باالسمَ ُ َ َأو سمى من يعرف بالكنية فقد جهل العلم ،ُ َ َّ
ِ َِ َّ ُُ«)٢( . 

َّأيب يزيـد الطحـان( يف )ه٢٣٣ت ( معـنيبـن  حييـىُقـول، األمثلة عىل هذا الـسببومن 
الـذي يـروي عنـه ) ٍ

ُعقب عليه ابنو، )٣(»هُفِال أعر«:  يونسبن ُأمحد ٍ واحـد ممـن ِ يونس يروي عن غريُابن«:  بقوله)ه٣٦٥ت ( عديَّ

 . )٤(»ال أعرفه:  معنيُفلهذا قال ابن، ُوال يعرفون ،ِيكنيهم

ًومن األمثلة أيضا ٍقلت البن نمري«: قال، )ه٢٦٤ت(ما ذكره أبو زرعة الرازي ، ِ ُ َّشيخ حيدث عنـه احلـامين : ُ
ِ ُ ِّ ٌ

 بـن عىلُهو م: قال، ُ؟ قلت ال!َمل تفطن من هذا: ٍ سويد؟ فقالبن ُّعيل: ُ يقال له]ِاحلميد احلامين عبد بن هو حييى[

ًجعل احلامين معىل عليا؛ ٍهالل ُّ َّ ِّونسبه إىل جده، َ ٍ سويدبن ِ هاللبن وهو معىل، َ
ُ«)٥( . 

 :  الراويِ اسمُاختصار: السبب الثاين

ِإما من خالل إهبام اسمه وعدم الترصيح به:  بإحدى طريقتني الراويِ اسمُاختصارُيكون و ِ أو مـن خـالل ، ِِ

ِّاالقتصار عىل بعض ما يعر ُ ِ ًف به تعريفا جزئياِ ًُ ، أو االقتصار عىل كنيته أو لقبـه، ِكاالقتصار عىل اسمه دون نسبته، ُ

 : وبيان هاتني الطريقتني فيام يأيت، أو نحو ذلك

                                         
 .١٥٤:نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، البن حجر، ص)   ١(

 .٣٧٠:الكفاية يف علم الراوية، للخطيب البغدادي، ص)   ٢(

 .٢٤٨:، ص)رواية الدوري(التاريخ، البن معني )   ٣(

 .٩/١٩٧: عفاء الرجال، البن عديالكامل يف ض)   ٤(

 .٢/٣٦٥: ْأجوبة أيب زرعة الرازي عىل سؤاالت الربذعي)   ٥(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٧٥  

ِإهبام اسم الراوي وعدم الترصيح به: ُالطريقة األوىل ُ  .أو نحـو ذلـك، )ٍعن شـيخ(أو ، )ٍعن رجل(: كقوله، ُِ

عـن ، ٌقـال حـدثنا وكيـع، حـدثني أيب«:  أنـه قـال)ه٢٩٠ت ( حنبلبن  أمحدبن اهللا عبداء عن ما ج، ُومثال ذلك

ِعن رجل من أهل، سفيان َ خراسانٍ َعن عكرمة ، ُ ِ ٍيف رجل أوىص لرجل(ِ ِ بسهم من مالـٍ ٌهـذا جمهـول «: قـال، )١()هٍ

ِسألت أيب عن هذا الرجل: ]اهللا عبدقال [، ليس بيشء  .)٢(»هو ابن املبارك: يقولون:  قال؟ُ

ِفاإلمام أمحد أطلق عىل قـول سـفيان  َ َومـن الواضـح أن سـبب اجلهالـة هـو ، مـصطلح جمهـول) ٍعـن رجـل(ُ َّ ِ

َاختصار الراوي السم من روى عنه َمن خالل إهبام الراوي السم من روى عنه، ُِ ِ ِ ِواالقتـصار عـىل قولـه، ِ عـن (: ِ

 ).رجل

َومما ينبغي التنبه له أن بعـض املحـدثني بعـد التـصنيف أطلـق َ  عـىل هـذه النـوع مـن أنـواع اجلهالـة مـصطلح ُّ

َهـو أول مـن رشح مفهـوم هـذا املـصطلح) ه٤٦٣ت(َّولعل اخلطيب البغـدادي ، )املبهم( َّوذلـك يف أول كتابـه ، َ

 ٍ عـىل قـصصُلِمَ تـشتَ فيـه أحاديـثُ أوردتٌهـذا كتـاب«: حيـث قـال، ِالذي صنَّفه لبيان املبهم مـن أسـامء الـرواة

 .)٣(» عنهاينُِّهم وكُ أسامؤْهبمتُ أِساء والنِِّ من الرجالٍة مجاعَرْكِ ذٍنةِّمتضم

ِثم جاء احلافظ ابن الصالح  ُ ًفأفرد للمبهم نوعـا مـستقال) ه٦٤٣ت(ُ ً َمعرفـة املـبهامت«: ِوقـال يف تعريفـه، َ ؛ ُ

ِمعرفة أسامء من أهبم ذكره يف احلديث من الرجال والنساء: أي ِِ ِ ِ
ُ َ َْ ِ ُ ُ«)٤(. 

َغري أن املتأمل يف ِّ ِ كالم اخلطيب البغدادي وابن الصالح يلحظ أهنام مل ينفيا دخول املبهامت يف املجهولَ ِ َ ُ ِ ِ ِِّ كـام ، ِ

ٍّمل يرصحا بتاميز كل منهام عن اآلخر ِ ُ ُوغاية ما أشارا إليه هو وجود نوع يسمى املـبهم، ِّ ٍُ ِأمـا دخـول هـذا املـبهم يف ، ُ ُ

ِّاملجهول أو عدم دخوله فلم يعرجا عىل ذلك َإن احلافظ ابن حجر أشار إىل جهالة العني قد تشمل من انفـرد بل . ُُ َ ُ

ٌبالرواية عنه راو واحد ٍ ٌفـإن سـمي الـراوي وانفـرد راو واحـد «: ُويدل عىل ذلك قولـه، ُكام تشمل الراوي املبهم، ِ ٍ َ ِّ ُ

 .)٥(»كاملبهم، ُفهو جمهول العني، ِبالرواية عنه

                                         
 أيب بـن ، وأخرجه أبـو بكـر)٣٦٣: (، رقم)هل يويص الرجل من ماله بأكثر من الثلث: باب( منصور يف سننه، يف الوصايا بن أخرجه سعيد)   ١(

 مـسلم؛ كالمهـا عـن بن من طريق عفان) ٣٠٧٩٩: (، رقم)ويص للرجل بسهم من مالهيف الرجل ي: باب(، يف الوصايا )املصنف(شيبة يف 

ومل أعثـر عـىل الروايـة التـي .  صهيب، عن عكرمة، ورجال إسناده ثقاتبن  القعقاع، عن عطاء وحممدبن  املبارك، عن يعقوببن اهللا عبد

 .ذكرها اإلمام أمحد

 .٢/٤٠١): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٢(

 .١/٣: األسامء املبهمة يف األنباء املحكمة، للخطيب البغدادي)   ٣(

 .٤٧٩:معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، ص)   ٤(

 .١٠١:نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، للحافظ ابن حجر، ص)   ٥(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٧٦  

َولعــل مــن األدلــة التــي تؤكــد دخــول مــصطلح  ٍإطــالق كثــري مــن املحــدثني بعــد : )املجهــول(يف ) بهماملــ(َّ ُ

 : ومن األمثلة عىل ذلك، عىل الراوي املبهم) املجهول(التصنيف مصطلح 

   ًبعد أن ذكر حديثا من طريق أيب عطية) ه٤٤٩ت(ُقال ابن بطال  بـن كان مالك: قال، ٍعن رجل منهم، َ

َألن أبا عطية جمه؛ ٌهذا إسناد ليس بقائم«: احلويرث ٍول يرويه عن جمهولَّ ٌ«)١(. 

  ٍعـن رجـل مـن ، ٍ شـقيقبـن اهللا عبـديف تعليقـه عـىل حـديث رواه ) ه٤٥٦ت( وقال ابن حزم األندليس

َهذا عن رجل جمهول ال يدرى أصدق يف ادعائه الصحبة أم ال«: ُبلقني ُّ ِّ َُ ٍ ٍ«)٢(. 

  ِبعد أن أخرج حديثا من طريق سلم، )ه٤٥٨ت( وقال أبو بكر البيهقي ًْ َ ي بنـ ٍعـن شـيخ مـن، ٍامل سـبـن َ

ُسلم«: عن أيب عثامن النهدي، ٍليث ٍّ سامل البلخي غري قويبن ْ ُ ُّ ْ ٍوقد رواه عن رجل جمهول، ٍ ٍ ُ«)٣(. 

  بـن  إسـحاقبـن عـن سـعيد، ًبعـد أن ذكـر حـديثا مـن طريـق الثـوري) ه٤٦٣ت(الـرب  عبـدُ وقال ابن 

َ عجرةبن ِكعب َ ْ ِعن رجل من ولد كعب، ُ ِ َ َ َ عجرةبن ٍُ ِاخلرب عن كعبأما «: ُ ٌ عجرة فال تقوم به حجةبن ُ َّ ُ ُ َ ألنـه عـن ؛ ُ

ِرجل جمهول من ولده َ َ ٍ ٍ«)٤(. 

  أنِقـل النَِّ وأربـابِ الروايـةِ من علامءُاألكثرالذي عليه «: )ه٦٦٢ت( وقال احلافظ رشيد الدين العطار َّ 

، )ٍ عـن فـالنُتْثِّدُحـ( و)ًا فالنـَعِن سـمَحـدثني مـ( و)ٍ واحـدُحـدثني غـري( و) لناٌحدثنا صاحب(:  الراويَقول

ي ذلـك ِّمُكـام لـو سـ،  رواتـهِ يف أحـدُ اجلهالـةِوإنـام وقعـت، ٌألنه مل ينقطع لـه سـند؛  يف املسندٌمعدود، ونحو ذلك

 .)٥(»هُ حالَلِهُالراوي وج

  عـن ( الـراوي َ قـولً أيـضاِ مـن املنقطـعُجعل احلـاكم«: )ه٧٦١ت(ُ وقال احلافظ صالح الدين العالئي

وال ، ِ العـنيُ هـذا جمهـولَألن مثـل؛ ِ املجهـولِبـولَ بقِوال عـىل القـول: يعني؛  بهً احتجاجاُذلك ال يفيد فإن )رجل

 ونحـوه )ٍعن رجـل(ي وا الرَ قولَّ أنُوالتحقيق، ِه عينِ بعد معرفةِ العدالةِ يف املجهولُوإنام اخلالف، ً به اتفاقاُّتجُحي

 .)٦(»تجاج بهلعدم االح؛ ِ املنقطعُه حكمُ حكمْولكن، ٌمتصل

                                         
 .٢/٣٠٨: رشح صحيح البخاري، البن بطال)   ١(

 .٥/٤٠٤: حىل باآلثار، البن حزمامل)   ٢(

 .٧/١٣١: شعب اإليامن، للبيهقي)   ٣(

 .٣/٢٩٥: الرب التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، البن عبد)   ٤(

 .١٣٠:غرر الفوائد املجموعة يف بيان ما وقع يف صحيح مسلم من األحاديث املقطوعة، للعطار، ص)   ٥(

 .٩٥:م املراسيل، للعالئي، صجامع التحصيل يف أحكا)   ٦(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٧٧  

  ُأحـدمها أن : ُاملنقطـع نوعـان: قال األسـتاذ أبـو منـصور البغـدادي«: )ه٧٩٤ت( وقال اإلمام الزركيش

َيكون يف إسناده جمهول ال يعرف بعدالة سواء ذكر اسمه أو أسقط ُِ ِ ٍُ ُ َ َُ ُ ٌ«)١(. 

  يـل يف اإلسـناديف تعليقه عىل ما ذكـره ابـن الـصالح فـيام إذا ق) ه٨٠٢ت( وقال برهان الدين األبنايس :

ه ِ يف إسـنادٌه متـصلَّأنـ:  العطاربن  الدينُ رشيدُحكاه احلافظ، ُ هو املشهورًثالثاً  قوالُف املصنَِّأمهل«: )عن رجل(

 .)٢(»ٌجمهول

 ٌإذا قيل يف اإلسناد فـالن عـن رجـل«: )ه٨٠٤ت(ِّ امللقن بن ُ وقال رساج الدين ٍيف كـالم غـري واحـد ... َ ِ ِ

ُوحكاه الرشيد ابن العطار يف الغرر املجموعة عن األكثرين، ٌ يف إسناده جمهولٌمن املحدثني أنه متصل ُ ُ«)٣(. 

  ٍيف كالم غري واحد من أهـل احلـديث«: يف املسألة نفسها) ه٨٠٦ت(ُ وقال احلافظ العراقي ٌأنـه متـصل ، ِ

 .)٤(»ٌيف إسناده جمهول

  ــاعي ــدين البق ــان ال ــال بره ــان ا«: )ه٨٨٥ت( وق ــافظ بره ــيخنا احل ــن ش ــدين ِع ــروف [ل ــي املع احللب

َّأن مجهور أهل احلديث عىل أن : ]بالتنوخي ٌمتصل يف إسناده جمهول) عن رجل(ََّ ٌِ«)٥(. 

  ُإنــام هــو منقطــع عــىل رأي احلــاكم وغــريه ممــن يــسمي املــبهم «: )ه٩٠٢ت( وقــال احلــافظ الــسخاوي ٌِ ِ

ٌأو متصل يف إسناده جمهول، ًمنقطعا ٌ«)٦(. 

ِ شـكل مـن أشـكال جهالـة العـنيَكل هذه النصوص تؤكد أن املبهم ُمـن أهبـم اسـمه«: ُقـال ابـن حجـر، ٌ ال : ُ

ُتعرف عينُه فكيف تعرف عدالته ُ ُُ ُ ُفاملبهم جمهول االسم وجمهول العني. )٧(»؟!َ ْومـن عـرف اسـمه ومل يعـرف عنـه ، ُِ َُ ُ َِ ُ

ُيشء آخر ًفهو جمهول العني أيضا، ٌ ُ. 

ُاالقتصار عىل بعض ما يعرف: الطريقة الثانية ِّ ُ ً به تعريفا جزئياِ ِكذكر اسم الراوي دون نـسبه، ً َ ِ ِأو االقتـصار ، ِ

ِعىل ذكر كنيته أو لقبه أو نحو ذلك َ ُ ِْ ُمما يتسبب يف جهالته وعدم معرفته، ِ ٌويدل عىل هـذه الـصورة أمثلـة كثـرية يف ، َّ ُّ

 : ومنها، ِاستعامالت املحدثني

                                         
 .٢/٦: النكت عىل مقدمة ابن الصالح، للزركيش)   ١(

 .١/١٥٠: الشذا الفياح من علوم ابن الصالح، لألبنايس)   ٢(

 .١/١٣٣: املقنع يف علوم احلديث، البن امللقن)   ٣(

 .١/٢١٣: رشح التبرصة والتذكرة، للحافظ العراقي)   ٤(

 .١/٣٨٦:  رشح األلفية، للبقاعيالنكت الوفية بام يف)   ٥(

 .١/٢٠٠: فتح املغيث برشح ألفية احلديث، للسخاوي)   ٦(

 .١٠١:نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، البن حجر، ص)   ٧(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٧٨  

 ًسألت حممدا «: )ه٢٧٩ت( ُّ الرتمذيُ اإلمامقال  بـن ِعـن زيـد،  إرسائيـلِحديث( عن ]َّ البخارييعني[ُ

ِّموالة النبي، ٍ سعدِ ابنةَعن ميمونة، ]ِّالضبي[ َعن أيب يزيد، بريُج
َل قبـل امرأتـُ عن رجَِلئُس( ^ ِ َّ ، ه ومهـا صـائامنٍ

ِّهـذا حـديث منكـر ال أحـدث بـه: ؟ فقـال)١()قد أفطـرا: قال ٌ َوأبـو يزيـد ال أعـرف اسـمه، ٌ ُ ِ ٌوهـو رجـل جمهـول، َ ٌ، 

ٌ جبري ثقةبن ُوزيد ٍ ُ«)٢(. 

 ِسألت أيب عـن حـديث«: )ه٣٢٧ت ( أيب حاتمُ ابنوقال : قـال، ٍ مـسعودبـن اهللا عبـدعـن ،  أيب عيـسىُ

َأمرنا أن نبدأ بالسالم م( َّ َ ِ ُوأبو عيسى شيخ جمهول روى عنه حممد، ٌهو مرسل: ؟ قال)٣()ِن لقيناُ ٌ  .)٤(»ِ عجالنبن ٌ

 ْوموسى هـذا مل ينـسب إىل أبيـه«: )ِّوسى األسواريم( يف ترمجة )ه٣٦٥ت (ُقال ابن عديو ُوهـو شـبه ، ُ

 .)٥(»املجهول

 وهكـذا أنـا «: هُفِما أعر: )ِّ الغطفاينٍربيع(ُ ابن معني ملا سئل عن ِ يف تعليقه عىل قولً أيضا عديُوقال ابن

َومل ينسب ابن م، َّوال عمن روى، ن روى عنهَوال أدري م، هُفِال أعر ُ  .)٦(»هاتهِ جِّلُن كِم ٌن هو؟ فهو جمهولُ

 ٍسمعت ابن محاد يقول«: ُوقال ابن عدي
َ الغفـور  عبـد: ]هـو أبـو إسـحاق اجلوزجـاين[ُّقـال الـسعدي : ُ

ُالــسكوت عــن حــديثهام أســلم: ٍّالــذي يــروي عــن أيب عــيل َ ِ ِ َإذ ال يعرفــان؛ ُ َال يعــرف . ُّوهــذا كــام قــال الــسعدي، ُ ُ

ْألنه مل ينسب؛ ِالغفور عبد ُيعرفٍّوال أبو عيل ، ُ َ ُ«)٧(. 

، وهو أن يـروي الـراوي )املهمل(هذه الطريقة مصطلح وقد استعمل املحدثون بعد التصنيف للداللة عىل 

 أحـدمها عـن َّعن اثنني متفقـي االسـم، أو مـع اسـم األب، أو مـع اسـم اجلـد، أو مـع النـسب مـن دون أن يتميـز

 .)٨(غريه

                                         
: ، رقـم)مـا جـاء يف القبلـة للـصائم: بـاب(، وابـن ماجـه يف الـصيام، )٢٧٦٢٥: (، رقـم)مـسند القبائـل(أخرجه اإلمام أمحـد يف املـسند، يف )    ١(

، واحلديث حكم عليـه اإلمـام البخـاري بالنكـارة كـام تقـدم، وقـال اإلمـام البيهقـي يف )٥٧: (، رقم)املعجم الكبري(، الطرباين يف )١٦٨٦(

َال يثبت، وأبو يزيد الضبي ال يعرف«): ٨٧٣٩: ، رقم٦/٢٨١: معرفة السنن واآلثار( ُ«. 

 .١١٧:، ص)ايضترتيب أيب طالب الق(العلل الكبري، للرتمذي )   ٢(

ــي يف )   ٣( ــام املراســيل، ص(ذكــره العالئ ــامع التحــصيل يف أحك ــة العراقــي يف )٣١٤:ج ــو زرع ــيل، (، وأب ــر رواة املراس حتفــة التحــصيل يف ذك

 .، وكالمها نقله عن ابن أيب حاتم، ومل أعثر عليه يف سوى هذه املصادر)٣٧١:ص

 .٢٥٥:املراسيل، البن أيب حاتم، ص)   ٤(

 .٨/٦١: يف ضعفاء الرجال، البن عديالكامل )   ٥(

فيهـا ) ٤/٤٦: الكامل يف ضعفاء الرجال(ومنه أخذت عبارة ابن عدي، حيث إن عبارة . ٣٣٤:خمترص الكامل يف الضعفاء، للمقريزي، ص)   ٦(

 . تصحيف خمل باملعنى كام ظهر يل

 .٧/٢٢: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٧(

 .١٢٠:ح نخبة الفكر، للحافظ ابن حجر، صنزهة النظر رش: ينظر)   ٨(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٧٩  

 :  الراويِ حديثُةَّقل: السبب الثالث

ِ حديثـه بـني طلبـةُوال ينتـرش، هاَ أحاديث ال يروي غريَ بضعة الذي يرويويالراوذلك ألن  قـد ؛  احلـديثُ

ًفيبقـى جمهـوال ، لقلتـه؛  مـا روىِه مـن خـاللِ حالـُولكن ال يمكـن معرفـة، ُ تعرف عينه قدأو،  العنيَيبقى جمهول

ُّ تعد الراويِ حديثَ إىل أن قلةُومن األمثلة التي تشري. ًأيضا  ٍ معـنيبـن ما جاء عن حييى، اب جهالتهًا من أسب سببُ

ُوعلــق عليــه ابــن، »ال أعرفــه«: )ٍويدُ ســبــن ِعاصــم( يف ترمجــة )ه٢٣٣ت( َّوإنــام«: هِ بقولــ)ه٣٢٧ت( ٍّ عــديَّ  ال ِ

 . )١(»أحاديث َمخسة ُيبلغ ال يرويه ما َمجيع َّولعل، ًجدا ِالرواية ُقليل ٌرجل ألنه؛ هُعرفَي

ُوعلـق عليـه ابـن، »هُال أعرفـ«: ) سفيانبن صبغأ(ً أيضا يف  ٍ معنيبن وقال حييى  بـن ُأصـبغ«:  بقولـهٍّ عـديَّ

 ومل، الـيمن ُأهـل عنـه ويـروي، ًيـسريا ًشـيئا إال لـه ُّأظـن ومـا، ُفَعـرُي ال، ٌجمهـول:  معـنيبـن  قال حييىكام سفيان

  .)٢(»ًجدا ِالرواية ُقليل هوو، ٌحديث له، ُأمليت ما وقت يف، ينُحيرض

ال :  كيـف هـو؟ قـالُّ الطـائيٍريـثُ حبـن ُفحـاتم:  معـنيبـن ُقلـت ليحيـى«: ُّ الدارميٍعيد سبن ُوقال عثامن

ُأعرفه ٌ شامي ثقةُّ الطائيٍ حريثبن ُحاتم: قال عثامن. ِ  قـد ٍريـثُ حبـن ُحـاتم«:  بقولـهٍّ عـديُق عليـه ابـنَّوعلـ.  »ٌّ

َفتكلم فيه حسب، ٍريثُروى عن ح ِّ ُ ٌ ما تبني أنه ثقةُ ْعزة حديثه مل يعرفه حييـىول.  ثقةُ أو غريَّ ِ ِ ِ  َوأرجـو أنـه ال بـأس، َِّ

 .)٣(»به

ُ تعرفه؟ قـالُّ الواسطيٍ أبو سهلُفالصباح: ٍ معنيبن ُقلت ليحيى«: ً أيضا سعيدبن وقال عثامن ُال أعرفـه: ِ ِ« .

ُال أعرفــه: ٍ معــنيِ ابـنُوقــول«:  بقولــهٍّ عـديُق عليــه ابــنَّوعلـ َلــغ عــرشة ال يبِ مــا يــروي مـن احلــديثَألن مجيـع؛ ِ ُ 

ٌ ال يتابعه أحد عليهاُوهي أحاديث، أحاديث ُ ُِ«)٤(. 

. »هُفـِال أعر: ن هـو؟ قـالَ مـٍي ليـثبن  موىلَفأبو سلمة: ٍعنيم بن ُقلت ليحيى«: ً أيضا سعيدبن وقال عثامن

ٍوأبو سلمة ال يذكر إال يف حديث واحد«:  بقولهٍّ عديُق عليه ابنَّوعل ٍ
ُ َ ُفكيف يعرفه ابن معني، ُ  .)٥(»؟!ِ

                                         
 .٦/٤١٧: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ١(

 .٢/١٠٣: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٢(

 .٣/٣٧١: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٣(

 .٥/١٣٢: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٤(

 .٩/١٩٤: البن عديالكامل يف ضعفاء الرجال، )   ٥(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٨٠  

ال «: ن هــو؟ فقــالَ مــُّصــالح أبــو بــرش الــسدويس«:  معــنيبــن ه ليحيــىت ســعيد يف ســؤاالبــن قــال عــثامنو

ُألنـه جمهـول ال يعـرف؛ هُفـِه ال يعرَّوهذا الذي قال حييى إنـ«:  بقولهٍّ عديُق عليه ابنَّوعل، )١(»هُفِأعر َ ُ َّولعلـه إنـام ، ٌ

ُوجد له عثامن َ ً حديثا أو حكايةٍ سعيدبن َ ً«)٢(. 

ٌمن النصوص السابقة وتعليق ابن عدي عليها يظهر أن قلـة حـديث الـراوي سـبب مـن أسـباب جهالتـهف ؛ ٍّ

 .أو جهالة حال فقط، سواء كانت اجلهالة جهالة عني وحال

 :  الراوي برواية احلديثِ شهرةُعدم: ُالسبب الرابع

ٍقد يكون الراوي مشهورا بحرفة ِأو مشهورا بالفقه، ٍ أو صنعةً ًفـا ووال يكـون معر،  ذلـكنحو  أوِ أو القضاءً

 َوإنـام يقـصدون جهالـة،  عني الـراويَهم جهالةُوال يكون مقصود، ِ باجلهالةُ عليه النقادُحكمَفي، ِ احلديثِبرواية

 .هِ ونقلِ احلديثِه يف روايةِحال

ِ عتيبةبن ِمَاحلك( يف )ه٢٧٧ت (قال أبو حاتم الرازي، ًفمثال ُجمهول ال يعرف«: )هاس النَُّ  بـن ُواحلكم. )٣(»ٌ

ِ كان قاضيا معروفا بالكوفةَعتيبة ً هـاس  النَّبـن َ عتيبةبن ُاحلكم«: )ه٤٦٣ت( ُّ البغداديُويف ذلك يقول اخلطيب، ً

ِّ الكنديَ عتيبةبن ِمَ احلكُ غريُّالعجيل
ِوليس يروى عن العجيل يشء من احلديث، ِ ِ

ٌ ِّ  .)٤(»ًوإنام كان قاضيا بالكوفة، ُ

َّوالظاهر أن ، ِ احلـديثِه بروايـةِ اشـتغالِ عـدمِ عليـه بـسببَ إنام حكـمِ عليه باجلهالةَ ملا حكمَّاتم الرازي أبا حُ

 يـروي لـيس نـهأل؛ ٌجمهـول هـو حـاتم أبـو قـال إنـام«: فقـال، )ه٥٩٧ت ( اجلوزيُ ابنُ احلافظ إىل ذلكَوقد أشار

 .)٥(»ِبالكوفة ًقاضيا كان وإنام، َاحلديث

ِف أيب حاتم الرازي لـبعض هبذا املعنى وصَ أن يلحقُويمكن   بـذلكُقـصدَه يَّحيـث إنـ؛ ِ باجلهالـةِ الـصحابةُ

ألن ؛  عـدالتهمَ جهالـةُال أنـه يقـصد،  التـابعني عـنهمِ كبـارِ روايـةِ عـدمِبـسبب،  احلـديثِ شـهرهتم يف روايـةَعدم

 .كام تقدم،  اهللا هلمِهم بسبب تعديلِ املحدثني عىل عدالتُ مجيعَ اهللا عليهم ممن اتفقُ رضوانَالصحابة

روى ، ٌلـه صـحبة، أبـو رغـوة: ُّ اجلهنـيٍ خالـدبن ُمعبد«: )ه٣٢٧ت ( أيب حاتمُابنومن أمثلة ذلك ما ذكره 

ُسـمعت أيب يقـول.  ثامنـنيُوهو ابن،  ثنتني وسبعنيَمات سنة.  ريض اهللا عنهامَ وعمرٍعن أيب بكر : ُويقـول،  ذلـكُ

                                         
 .٧٢:، ص)رواية الدارمي(تاريخ ابن معني )   ١(

 .٥/١٠٤: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٢(

 .٣/١٢٥: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٣(

 .١/٩٢: موضح أوهام اجلمع والتفريق، للخطيب البغدادي)   ٤(

 .١/٥٧٧: ميزان االعتدال، للذهبي)   ٥(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٨١  

َفإذا كان عمره يوم. )١(»ٌهولَهو جم ُ ُ َوكانت وفاته سنة، ًني سنة وفاته ثامنُ  َه يـومَرُمـُفـإن ع،  وسـبعني للهجـرةِ ثنتـنيُ

 ُفمعبـد.  للهجـرةَ إحـدى عـرشةَ كانـت سـنة^ النبـي َألن وفـاة،  يكـون حـوايل ثـامين عـرشة سـنة^ النبي ِوفاة

 . ه عنه ابنَُ أيب حاتم كام نقلِ باعرتافٌّصحايب

ٍ ابـن أيب حـاتموقـال ُروت عنـه ابنتـه رقيقـة. ٌلـه صـحبة«: )ُّان الطـائفي أبـبـن ِ قـيسبـن ُوهـب(يف ترمجـة  ُ ُ ،

 . )٢(»هو جمهول: ُسمعت أيب يقول

هـو : ُسـمعت أيب يقـول. شـمس عبـدي بنـ ُحليـف؛ ُّو الـسلميٍ عمـربن ُمدالج«: ً أيضا ابن أيب حاتموقال

 أبـو ُيـصنع وكـذا«: بأنـه جمهـول بقولـه) مـدالج( أيب حاتم لــِوقد علق احلافظ ابن حجر عىل وصف. )٣(»ٌجمهول

 الـذي ِاألعـراب مـن هَّأنـ ُيريد وإنام، ِالعدالة َجهالة ُيريد ال ِاجلهالة َاسم عليهم ُِقطلُي ِالصحابة من ٍمجاعة يف ٍحاتم

 ِأهـل مـن ٌرجـل وهـذا السـيام، ُالـرشح َلطال ِالصحابة يف رهَكَذ من ُأرسد ُذهبت ولو ...التابعني ُأئمة عنهم ِيرو مل

 .)٤(»حابةَّالص يف فصنَّ ممن ٌأحد كرهِذ عن ْيتخلف مل، ٍبدر

 : ِجهالة الراوي عىل ُةَّ الدالُاملصطلحات: املسألة الثالثة

ِ املحدثون عددا من املصطلحاتَاستعمل  ٍ بـشكلِ هذه املصطلحاتِ داللةِمْولفه،  الراويِ عىل جهالةِةَّ الدالً

، والداللـة، ُواخـتالف الـصيغة، ُ والرتكيـبُراد هذه املصطلحات من حيث اإلفـِ بني أنواعُينبغي التمييز، ٍصحيح

 أهـم ِوهـذا مـا سـيتم اإلشـارة إليـه يف دراسـة.  تلك املصطلحاتْ التي رافقتِ والسباقاتِ إىل السياقاتِمع النظر

 : هذه املصطلحات

َّجمهول يف الرواية أو النقل(و، )ُشبه املجهول(و، )ٌجمهول(مصطلح : ًأوال ِّ ِجمهول يف النسب(و، )ٌ َ َّ  : )ِّ والروايةٌ

ُفقد يقصد به جهالة العني واحلال، )جمهول(أما مصطلح  ُوقد يقصد هبـا جهالـة احلـال فقـط، ُ ويـتم حتديـد ، ُ

: ومـن أمثلـة اسـتعامل املحـدثني لـه، نوع اجلهالة من خالل القرائن والسياقات التي استعمل فيها هـذا املـصطلح

ْ ذي لعبن ُسعيد«: )ه٢٣٤ت( املديني بن قول عيل ٌوة جمهولَ ٍ عطـاء بـن ُأسـد«: )ه٣٢٢ت(وقـول العقـييل . )٥(»َ

                                         
 .٨/٢٧٩:  والتعديل، البن أيب حاتماجلرح)   ١(

 .٩/٢٢: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٢(

 .٨/٤٢٨: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٣(

 .٦/١٣: لسان امليزان، البن حجر)   ٤(

 .٩٢: املديني، صبن العلل، لعيل)   ٥(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٨٢  

ٌ بـرش القـريش جمهـولبـن ُإسـحاق«: وقوله. )١(»ٌجمهول ُّ ُ ُسـألت أيب عـن «: )ه٣٢٧ت(ُوقـول ابـن أيب حـاتم . )٢(»ٍ

 . )٣(»ٌهو جمهول:  راشد؟ فقالبن أزهر

ًأي إنـه معـروف معرفـة ؛ لـةُفالظاهر من صيغته أن جهالـة الـراوي غـري كام، )ُشبه املجهول(وأما مصطلح  ٌ

: ) مـسلمبـن عمـران(يف ) ه٢٧٧ت(ُومن أمثلة استعامل املحدثني هلذا املصطلح قـول أيب حـاتم الـرازي ، ًجزئية

: )َّ مـسلم اخلـشاببن سليامن(يف ترمجة ) ه٣٦٥ت(ُقال ابن عدي و، )٤(»ُوهو شبه املجهول، هو منكر احلديث«

ًوقـال أيـضا يف  .)٥(»...ومل أر للمتقـدمني فيـه كـالم، ِ املجهـولُهـو شـبهو، ِ احلـديثُمسلم هذا قليل  بن ُسليامن«

ِال أعلــم لــسعيد«: )ٍ بــشري النجــراينبــن ســعيد(ترمجــة 
َ بــشري النجــراين غــري هــذا احلــديث الــذي يرويــه عنــه بــن ُ ِّ

ٍ

ِوهو شبه املجهول... ُالليث ُ«)٦(. 

لكنه جمهول احلال يف الروايـة ، ُأنه معروف العنيٌففيه إشارة إىل ، )جمهول يف الرواية أو النقل(وأما مصطلح 

ُوهذا املصطلح اسـتعمله احلـافظ أبـو جعفـر العقـييل، أو نقل احلديث ، )الـضعفاء(يف مواضـع كثـرية مـن كتابـه ، َ

ُبلهـط(وقـال يف ترمجـة . )٧(»ٌيف حديثه وهـم، ٌجمهول يف الرواية«: ) خليفةبن إياس( يف ترمجة ومن ذلك قوله َ  بـن ْ

 يف ٌجمهـول«: ) عاصـمبـن ِ حممدبن َإبراهيم(وقال يف ترمجة . )٨(»...ٍ حمفوظُه غريُحديث، ٌجمهول يف الرواية«: )ٍادَّعب

َّ الزبــانبــن وِمــرَع(وقــال يف ترمجــة . )٩(»ٍ حمفــوظُه غــريُحديثــ، قــلالنَّ عــرف إال ُال ي، ٌجمهــول يف النقــل، ٌّكــويف«: )َّ

 .)١٠(»هبذا

ِفيــشري إىل جهالــة نــسب الــراوي، )يــةجمهــول يف النــسب والروا(وأمــا مــصطلح  ُ وجهالــة ، وجهالــة حالــه، ُ

وهـذا املـصطلح اسـتعمله احلـافظ . ُألن من مل يعرف نسبه مل تعـرف عينُـه؛ النسب تقتيض يف الغالب جهالة العني

                                         
 .١/٢٣: الضعفاء الكبري، للعقييل)   ١(

 .١/١٠٠: يلالضعفاء الكبري، للعقي)   ٢(

 .٢/٣١٣: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٣(

 .٦/٣٠٥: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٤(

 .٤/٢٨٧: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٥(

 .٤/٤٤٢: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٦(

 .١/٣٣: الضعفاء الكبري، للعقييل)   ٧(

 .١/١٦٦: ييلالضعفاء الكبري، للعق)   ٨(

 .١/٦٥: الضعفاء الكبري، للعقييل)   ٩(

 .٣/٢٧١: الضعفاء الكبري، للعقييل)   ١٠(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٨٣  

 يف جمهـول«: )َّ بكـار األشـعريبـن اهللا عبـد(يف ترمجـة ُومن أمثلـة اسـتعامله لـه قولـه ، )الضعفاء(العقييل يف كتابه 

ُحديثه غري، النسب والرواية ِجمهـول يف النَّـسب«: )َ الغطفـاينٍ بـرشبـن الـرمحن عبـد(وقال يف ترمجـة . )١(» حمفوظُ ٌ 

ُحديثه غري حمفوظ، ِوالرواية ُ«)٢(. 

ُومـن ذلـك اسـتعامهلم مـصطلح ، )جمهـول(ًوقد استعمل املحدثون بعـد التـصنيف صـيغا أخـرى ملـصطلح 

ــة(و، )ُجمهــول احلــال(و، ) واحلــالُجمهــول العــني(و، )جمهــول العــني( ــه(و، )فيــه جهال ُجيهــل حال ُ َ ُجيهــل(و، )ُ َ ْ ُ( ،

ِجهل(و ُ()٣(.  

ٍأبـو عمـرة مـوىل زيـد«: )ه٦٧٦ت(قـال اإلمـام النـووي : )جمهـول العـني(أما مثال استعامهلم ملـصطلح 
ال : ْ

ُيعرف حاله ُ ٌوال يعرف له إال راو واحد، ُ ٍ َفيكون جمهول العني، ُ ُ«)٤(. 

بعـد أن ذكـر روايـة مـن طريـق ، )ه٨٠٤ت(ُفمثاله قـول ابـن امللقـن ، )جمهول العني واحلال (وأما مصطلح

 .)٥(»ٍ جابر هذا جمهول العني واحلالبن ُسليامن«:  جابر عن أيب األحوصبن سليامن

 أيب ناجيـة جمهـول بـن عمـرية«: )ه٦٢٨ت(فمثاله قول ابن القطان الفـايس ، )جمهول احلال(وأما مصطلح 

وقال مجـال . )٧(» غانم اإلفريقي جمهول احلالبن  عمربن اهللا عبد«: )ه٧٤٨ت( وقال احلافظ الذهبي .)٦(»احلال

 .)٨(» رباب جمهول احلالبن  جحشبن  أيب أمحدبن اهللا عبد«: )ه٧٦٢ت(الدين الزيلعي 

 نبـ اهللا عبـد«: )ه٧٤٤ت(اهلـادي  عبـدفمن أمثلة استعامله قـول احلـافظ ابـن ، )فيه جهالة(وأما مصطلح 

ٌمنني فيه جهالة ُمل يرو عنه غري احلـارث، ُ
 أيب بـن عـن عـثامن،  شـيبةبـن ُشـبيب«: )ه٧٤٨ت(وقـال الـذهبي ، )٩(»ِ

                                         
 .٢/٢٣٧: الضعفاء الكبري، للعقييل)   ١(

 .٢/٣٢٤: الضعفاء الكبري، للعقييل)   ٢(

ُجيهل(أن مصطلح ) ١/٩٠: تقديمه لكتاب الكاشف للذهبي(َّرجح الشيخ حممد عوامة يف )   ٣( َ ِجه(، و)ُ سم فاعلـه مـن ) َلُ َّفعالن مبنيان ملـا مل ي ُـ

ٍتخفيف اهلاء، وأن من ضـبطهام بتـشديد اهلـاء فقـد أخطـأ، ألن اسـم املفعـول مـنهام حينئـذبكلمة جمهول، ومها 
َ ََ ٌجمهـل: َّ َّ َويبـدو يل أن ضـبط . ُ َّ

َّاملصطلحني بتشديد اهلاء غري مستنكر، ويكون معنى األول ُ ٍ ُجيهل؛ أي: ُ َّ ِّجهل(لة، وكذلك مصطلح يوصُف باجلها: ُ ِوصَف باجلهالة : ؛ أي)ُ
ُ

ِمن من قبل بعض املحدثني، واهللا أعلم ِ َ
ِ ِ. 

 .٢/٩٩٢: خالصة األحكام يف مهامت السنن وقواعد اإلسالم، لإلمام النووي)   ٤(

 .٧/١٨٦: البدر املنري يف ختريج األحادي واآلثار الواقعة يف الرشح الكبري، البن امللقن)   ٥(

 .٢/٤٣٣: يان الوهم واإلهيام يف كتاب األحكام، البن القطانب)   ٦(

 .١/٣٤٨: املغني يف الضعفاء، للذهبي)   ٧(

 .١/٢٧٦: ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف تفسري الكشاف للزخمرشي، جلامل الدين الزيلعي)   ٨(

 .٢/٣٣٥: اهلادي تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق، البن عبد)   ٩(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٨٤  

ُ عـروة هـو ابـن بـن حممـد«: )ه٨٠٤ت(وقـال ابـن امللقـن ، )١(»ٌّشامي فيـه جهالـة؛ ٍ مسلمبن ُوعنه الوليد، سودة

 . )٢(»ٌ الزبري فيه جهالةبن  عروةبن ِهشام

ُهل حالهُْجي(وأما مصطلح  ُ ٌشـيخ يـروي :  حنـنيبـن ُداود«: )ه٧٤٨ت(فمن أمثلة استعامله قول الـذهبي ، )َ

ُجيهل حاله،  مصعببن عن رمحة ُ َ ْ ُ«)٣(. 

ُجيهـل(وأما مصطلح  َ ْ ٌّبغـدادي :  روح البـزازبـن ُأمحـد«: )ه٧٤٨ت(فمـن أمثلـة اسـتعامله قـول الـذهبي ، )ُ

َجيهل ُ«)٤(  . 

ُجيهل...  عتبةبن  هاشمبن ُحفص«: ومثله قوله ْ ُ«)٥(. 

َجهل(وأما مصطلح  ِ وعنـه ، ٍ قـيسبـن عـن حممـد،  كـردمبـن موسـى«: )ه٧٤٨ت(فمثاله قول الـذهبي ، )ُ

ِجهل: ٍ محادبن ُنرص ِّ نجـدة عـن جـده أيب كثـري الـسحيميبن موسى«: ًوقال أيضا. )٦(»ُ :  عمـروبـن ُعنـه مـالزم، ٍ

ِجهل ُ«. 

ُ يعرفال(و، )عرفهَال ن(و، )هُفِال أعر(مصطلح : ًثانيا َ  : )ليس باملعروف(و، )ُ

ُال نعرفـه(أو ، )ال أعرفـه(َّعرب املحدثون قبل التصنيف عن جهالة الـراوي بمـصطلح  ُال يعـرف(أو ، )َ َ أو ، )ُ

 ). ليس باملعروف(

ُال أعرفه(أما مصطلح  روى ، ُسـألت أيب عـن احلـسن أيب مـسافر« حنبـل بن  أمحدبن اهللا عبدُفمثاله قول ، )ِ

أيب القاسـم ( عـن )ه٣٨٥ت (ُسـألت الـدارقطني«: محـزة الـسهمي ومثلـه قـول .)٧(»ال أعرفـه: قـال، عنه رشيك

 .)٨(»ال أعرفه: فقال... ؟) الوليد الشيباينبن اهللا عبد بن ِفَلُد

 

                                         
 .١/٤٧٩: َالكاشف يف معرفة من له روية يف الكتب الستة، للذهبي)   ١(

 .٩/٣٤٣: البدر املنري يف ختريج األحادي واآلثار الواقعة يف الرشح الكبري، البن امللقن)   ٢(

 .٢/٦: ميزان االعتدال يف نقد الرجال، للذهبي)   ٣(

 .١/٩٨: ميزان االعتدال يف نقد الرجال، للذهبي)   ٤(

 .١/٣٤٣: َاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة، للذهبيالك)   ٥(

 .٢/٣٠٨: َالكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة، للذهبي)   ٦(

 .١/٣٢٣): اهللا رواية ابنه عبد(العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد )   ٧(

 .٢١٥:سؤاالت محزة السهمي للدارقطني، ص)   ٨(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٨٥  

ُال نعرفـه(وأما مصطلح  ُفمثالـه قـول ، )ِ  ربيعـة الـذي روى عنـه بـن ُحـنش«: )ه٢٣٤ت ( املـدينيبـن عـيلُ

 .)٢(»هُفِعرَ ميمون ال نبن ُإبراهيم«:  حنبلبن أمحدقول  و.)١(»هُفِ ال نعرُمُاحلك

ُال يعرف(وأما مصطلح  َ ، ٌحييـى اجلـابر لـيس بـه بـأس«: )ه٢٤١ت( حنبـل بـن ُفمثاله قـول اإلمـام أمحـد، )ُ

ُولكن الذي حيدث عنه حييى اجلابر ُال يعرف: أبو ماجد؛ ِّ ُ«)٣(. 

أبـو ،  يعفوربن الكريم عبد( يف )ه٢٧٧ت (رازيحاتم الُفمثاله قول أيب ، )ليس باملعروف(وأما مصطلح 

 .)٤(»ليس باملعروف، ٌشيخ«: )يعفور اجلعفي

ًومما يؤكد داللة هذه املصطلحات عىل اجلهالة هـو اسـتعامل املحـدثني هلـا مرتادفـة مـع مـصطلح  َُ ِ ِ ، )جمهـول(ُ

َّ إسحاق احلامربن ُسعيد«: حاتم الرازيُول أيب قومن ذلك   بـن إسـامعيل(يف ً وقال أيـضا .)٥(»ال أعرفه، ٌجمهول: َ

 .)٧(»ال أعرفه، ٌشيخ جمهول«: ) مرزوقبن جعفر(ًوقال أيضا يف  .)٦(»هو جمهول، ال أعرفه«: )موسى األنصاري

ال ، ٌوهــو جمهـــول، ِخيــالف النــاس يف حديثـــه«: ) ذي لعـــوةبــن ســـعيد( يف )ه٢٥٦ت (وقــال البخــاري

، )٩(»ُال يعـرف، ٌشـيخ جمهـول«: ) الوليـد اليحـصبيبـن ارث احلـبن حممد(وقال أبو حاتم الرازي يف  .)٨(»ُيعرف

َال يعرف، ٌجمهول:  أيب كثريبن عن حييى، اهللا عبدأبو «: قال الدراقطنيو ُ«)١٠(.  

، )١١(»جمهـول«: الـذي روى عـن أيب حـازم األعـرج)  عـثامنبـن حييـى(ومن ذلك قول أيب حاتم الـرازي يف 

ٍّوقال فيه ابن عدي  .)١٢(»ليس باملعروف«: ُ

                                         
 .٣/٢٩١:  البن أيب حاتماجلرح والتعديل،)   ١(

 .١٦٨:، ص)رواية امليموين(العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد )   ٢(

 .٣/٢٧): اهللا رواية ابنه عبد(العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد )   ٣(

 .٦/٦١: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٤(

 .٥/٩٧: علل احلديث، البن أيب حاتم)   ٥(

 .٢/١٩٦: ل، البن أيب حاتماجلرح والتعدي)   ٦(

 .٢/٤٩٠: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٧(

 .١/٢٩٩: التاريخ األوسط، للبخاري)   ٨(

 .٧/٢٣٠: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٩(

 .٧٧:سؤاالت الربقاين للدارقطني، ص)   ١٠(

 .٩/١٧٤: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ١١(

 .٩/٨٥: الرجال، البن عديالكامل يف ضعفاء )   ١٢(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٨٦  

ُوقد يقال ِإن قول الناقد: ُ ِ ُال أعرفه(: َ ًوليس تعبريا عـن جهالـة الـراوي ، ٌإنام هو تعبري عن املعرفة الشخصية) ِ

ٍّويدل عىل ذلك قول احلافظ ابن حجر يف تعقبه عىل قول ابن عدي، عند مجيع املحدثني ِ ِ ُّ إذا قال مثـل ابـن معـني «: ُّ

ٍال أعرفه فهو جمهول غري معـروف َوإذا عرفـ، ٌ ِه غـريه ال يعتمـد عـىل معرفـة غـريهَ ُ َ ُ ُ بـابن معـني تـسرب َلاألن الرجـ؛ ُ

ُقال احلافظ ابـن حجـر . )١(»ُأحواهلم ْفـرب رجـل مل يعرفـه ابـن ، َّوهـو ال يتمـشى يف كـل األحـوال«: )ه٨٥٢ت(ُ ِ ٍ َّ ُ

ُوعرفه غريه، ٍمعني بالثقة والعدالة َ  .)٢(»ال مانع من هذا؛ ًفضال عن معرفة العني، َ

ُمل يف جواب احلافظ ابن حجر يلحظ أنه ال يتعقب داللـة الـصيغة نفـسهالكن املتأ َّ ُ ِ ِِ َ ِأي لـيس اسـتعامل ابـن ؛ ِّ ُ

ُهو الذي دفع ابن حجر إىل القول بـأن غـريه قـد يعرفـه) ُال أعرفه(: معني لصيغة ِ ٍ
َ

ِ َ ِّبـل ألن اسـتعامل املحـدث أي ، َ َ

ِحمدث للمصطلحات الدالة عىل اجلهالة ِ ِ ٍ ِّامل حيكـي مبلـغ علمـه وحـدود اطالعـهإنام هو استع، ِّ َ ْ ٌِ ًولـيس قاطعـا يف ، َ

َوالدليل عـىل ذلـك أن احلـافظ ابـن حجـر نفـسه كـان يتعقـب بعـض أحكـام شـمس . جهالته عند مجيع املحدثني ُ َّ َُ

، »بـل هـو معـروف«: بـالقول، عىل بعض الـرواة) جمهول(التي أطلق فيها مصطلح ) هـ٧٦٥ت(ُالدين احلسيني 

ِّ قول احلسينيِومن أمثلة ذلك ٍفتعقبه احلافظ ابـن حجـر بقولـه. )٣(»جمهول... ُ عقبةبن الرمحن عبد«: ُ ُ كـذا قـال «: َّ

َاحلسيني فوهل َ َذكره ابن يونس، ٌبل هو معروف، ُ ُ ًونسبه غفاريا، َ ّ ِوذكـر يف الـرواة عنـه، َ
َ َّوأن ،  أيـوببـن موسـى: َ

َّالرمحن املذكور قتل بإفريقية عبد َ ِ ُ َ«)٤(. 

ُال أعرفه(ِّ املحدث مصطلح فسواء أطلق ُّفهام سواء من حيث الداللة كام يـدل عـىل ، )جمهول(أو مصطلح ) ِ ُ

وعلـق عليـه ابـن ، )٥(»هُال أعرفـ«: ) يزيـدبـن بكـر(يف ُويؤكد ذلك قـول اإلمـام أمحـد ، ُذلك واقع عمل املحدثني

 ُ يـروي عنـه غـريُوال أعلـم، ِروف يزيـد لـيس بـاملعبـن ُوبكر،  هو كام قالٍ حنبلبن ُوهذا الذي قال أمحد«: عدي

ِوهو جمهول من أهل، ِّعنبيَالق  .)٦(» املدينةٌ

 

 

 

                                         
 .٥/٤٨٥: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ١(

 .٦/٢١٨: هتذيب التهذيب، البن حجر)   ٢(

ُاإلكامل يف ذكر من له رواية يف مسند اإلمام أمحد من الرجال سوى من ذكر يف هتذيب الكامل، للحسيني، ص)   ٣( َ:٢٦٦. 

 .١/٨٠٧:  األربعة، للحافظ ابن حجرتعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة)   ٤(

 .٢/٣٩٤: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٥(

 .٢/٢٠١: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٦(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٨٧  

 : )َال أدري من هو (مصطلح: ًثالثا

ومـن أمثلـة اسـتعامله ، ُّيدل عىل جهالة عني الراوي عند نقـاد احلـديث، كام يظهر من صيغته، هذه املصطلح

 ومثلـه قـول .)١(»ال أدري من هـو: فقال، ؟الرمحن عبد بن ُسألت أيب عن حممد«: )ه٣٢٧ت (ابن أيب حاتمقول 

 عائـذ الـذي روى عنـه ابـن بن الرمحن عبدُسألته عن «: ه ألبيهت يف سؤاال)ه٢٩٠ت ( حنبلبن  أمحدبن اهللا عبد

 .)٢(»ال أدري من هو: أيب خالد؟ قال

 : )ليس باملشهور(مصطلح : ًرابعا

 زهــري بــن ِصــقعب( يف )ه٢٧٧ت( الــرازي حــاتم ومــن أمثلــة اســتعامل املحــدثني هلــذا املــصطلح قــول أيب

ٍشيخ ليس بمشهور«: )األزدي  نـسائي ومنـه قـول ال.)٣(» حـازمبـن وجرير،  زيدبن ال أعلم روى عنه غري محاد، ٌ

ِ أحدا يروي عنه غري عمروَّ أنُوال نعلم،  ليس باملشهور]موىل ابن عباس[ وسجةَع«: )ه٣٠٣ت( َ ومل ، ٍ دينـاربن ً

 .)٤(»ال عند عوسجة إَ هذا احلديثْنجد

ًومما يشري إىل داللـة هـذا املـصطلح عـىل جهالـة الـراوي هـو اسـتعامل أيب حـاتم هلـذا املـصطلح مرتادفـا مـع  ُ

ٌجمهـول «:  األشـجبـن اهللا عبـد بن كريُالذي روى عنه ب)  املغريةبن ِمنذر( يف ومن ذلك قوله، )جمهول(مصطلح 

 عنـه روى، باملـشهور لـيس ٌجمهـول«: )س القيـيس أبـو سـعد قـيبـن إسـامعيل( ومثله قولـه يف .)٥(»ليس بمشهور

 . )٦(»حممد بن جعفر عن وروى عيسى بن معن

 

 

                                         
 .٧/٣٢٦: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ١(

 .١/٣٢٣): رواية ابنه عبداهللا(العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد )   ٢(

 .٤/٤٥٥: ، البن أيب حاتماجلرح والتعديل)   ٣(

 .٦/١٣٢: السنن الكربى، للنسائي)   ٤(

 .٨/٢٤٢: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٥(

تعجيـل املنفعـة (ال تفيـد اجلهالـة، فقـال يف ) لـيس بمـشهور( ويرى احلافظ ابن حجـر أن عبـارة .٢/١٩٤: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٦(

َّولعـل ... أورده النبـايت يف الـضعفاء«): بـن حلـبس الدمـشقي بـن ميـرسة بن أيـوب حممد(يف ترمجة ) ٢/١٧١بزوائد رجال األئمة األربعة

ُمستند النبايت قول أيب حاتم ِّ ُ، ففهم من ذلك أنه عند أيب حاتم جمهول، وليس كـذلك، بـل مـراد أيب حـاتم أنـه مل يـشتهر يف )ليس بمشهور: (َ ٌ َّ ِ َ

ِالعلم اشتهار غريه من أقرانه َ ْ  »العزيز، وأنظاره بن عبد ، مثل سعيدِ



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٨٨  

 : )مستور(مصطلح : ًخامسا

ِّ الفعـل الثالثـي  مـنٍ مفعولُ يف اللغة اسمُاملستور َسـَرت(ِ َورجـل مـ، َبَوحجـ، َّبمعنـى غطـى) َ ٌستور وسـتريٌ ْ َ ٌ
؛ ِ

 .ها بني الناسِ من منزلتُّها وحيط يشينُُ سمعته بامْأي مل تتدنس. )١(ٌعفيف طاهر

 الـذين ِحيث كـانوا يطلقونـه عـىل الـرواة،  هذا املصطلحعملون احلديث كانوا يستَ أن نقادُوهبذا املعنى نجد

 ُويفـسد، همُ عىل ما جيـرحُ الناسِفلم يطلع، مِ من حاهلُ هو الظاهرُ والفضلُ والعفةُ واحلشمةُ والصالحُكان اخلري

ُ ومن األمثلة التي تشري إىل هذه املعاين.مِ من أحواهلَشهورة املَالصورة
ِ : 

 ُوعلــق عليــه تلميــذه ، »ثقــة«: ) أيب إرسائيــلبــن إســحاق( قولــه يف )ه٢٣٣ت ( معــنيبــن قــال حييــى َ َّ

ُّ سعيد الدارمي بقولهبن ُعثامن
ٍ : 

 التـي ظهـرت عليـه وهـذه األشـياء، ُ حني سألت حييـى عنـه)٢( أيب إرسائيل أظهر الوقفبن مل يكن إسحاق«

ًويوم كتبنا عنه كان مستورا، ُبعد َ«)٣(. 

 ُوقال اإلمام أمحد ٌمستور ثقة: ٍ معنبن ُالقاسم«: )ه٢٤١ت(ٍ حنبل بن ُ ِويل قضاء الكوفـة، ٌ
َ روى عنـه ، َ

ٍّابن مهدي ٌليس به بأس، ُ ِالرمحن أبوه من خيار املسلمني عبد بن ُوكان معن، َ ِ«)٤(. 

 ِعبيد( يف )ه٢٧٧ت (وقال أبو حاتم الرازي ِ باب والد عمروبن ُ ِ ، ٌمـستور«: )ٍ عبيد موىل أيب هريرةبن ٍ

ٌمل يبلغنا عنه يشء إال يف ابنُه عمرو ُنقـل ابـن أيب حـاتم يف ،  عبيد البرصي مـن شـيوخ املعتزلـةبن ُوابنُه عمرو. )٥(»ْ

ُترمجته عددا من النقول التي تشري إىل حاله ِّ عبيـد العبـدي بـن َومن ذلك ما ذكره بسنده إىل يـونس، ً
ٍ : )ه١٣٩ت(ُ

ُ عبيد يكذب يف احلديثبن ُكان عمرو«
ٍ  لـيس ٍعبيـد بـن وُعمـر«: ٍ حنبـل أنـه قـالبـن َومنها ما ذكره عـن أمحـد. »ُ

 . )٦(»ٍ عبيد ليس بيشءبن ُعمرو«:  معنيبن ُومنها قول حييى. »عنه َثَّدُحي أن ٍبأهل

                                         
 .٤/٣٤٤: ، ولسان العرب، البن منظور٢/٦٧٧: يف الصحاح، للجوهري) سرت(مادة : ينظر)   ١(

 إنه خملوق أو غري خملوق: أي إنه وقف عن القول يف القرآن)   ٢(

 .١٠٢:، ص)رواية الدارمي(تاريخ ابن معني )   ٣(

 .١/٣٢٨): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن أمحدالعلل ومعرفة الرجال، لإلمام )   ٤(

 .٥/٤٠٢: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٥(

 .٢٤٧، و٦/٢٤٦: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٦(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٨٩  

  َّكـان عنـدي مـستورا إىل أن حـد«: أله ابنه عنهعندما س، ) متامبن عمران( يف  الرازي حاتمأبووقال  َثً

ٍ بحـديث منكـر أنـه قـال^ ِّعـن النبـي، ٍ عبـاسِعـن ابـن، ] عمرانبن نرص[ َعن أيب مجرة  )١(ينِّمـن إكفـاء الـد(: ٍ

ِتفصح النَّبط
َ ُ َواختاذهم القصور، ُّ ُ  . )٣(»)٢() يف األمصارِّ

 ِكتـب عنـه أيب بالبـرصة«: )ِّن القـزاز البـرصي سنابن ِحممد(ِ يف ترمجة )ه٣٢٧ت (ُوقال ابن أيب حاتم
َ ،

ِوكان مستورا يف ذلك الوقت ، ٌهـو كـذاب: فقـال، ٍ خراشبن الرمحن عبدُسألت عنه : ثم قال. ُوأتيته أنا ببغداد، ً

ِروى حديث واالن 
َ َبن قرفة[َ َ ْ

َ هبيس العدويبن ِ َ ٍ َ ُفذهب حديثه، ُ عبادةبن ِعن روح، )٤(]ُ َ«)٥(. 

 حيويُوقال ابن ْ ُه أبو عَّ ِقرئ عىل ابن«: )ه٣٨٢ت(َّ اخلزاز َمرِ  جعفـر بـن هو أبو احلـسني أمحـد[ُ املنادي ُ

ُثـم مرضـ، ُ النـاس عنـهَ كتـبَ سـلمةبن ِ الفضلبن ]ُحممد[ َوأبو عمر: قال، ُوأنا أسمع، ])ه٣٣٦ت( َّ  بـام مل )٦(وهَ

 .)٧(»ًمعروفا باخلري، ًألنه كان مستورا، ُيتفق الناس عليه

  ِكلمـت أبـا بكـر«: )ه٤٢٥ت(َأبـو بكـر الربقـاين وقال احلافظ ُ ِيف روايتـه عـن ) ه٣٧١ت (َّ اإلسـامعييلَّ

ِ الطيببن ِاحلسن ِّ الشجاعيَّ ، ًحاحاِبـه صـُتُوك، ًوكان إذ ذاك مـستورا، ًنا منه قديامْعِنحن سم: فقال، )ه٣٠٧ت (ُّ

ٍوإنام أفسد أمره بأخرة َ َ َ َ  .)٨(»أو كام قال، َ

ُفكل هذه األمثلة تؤكد ِعند املحدثني قبل التصنيف إنام كان يقصد به سالمة الظـاهر ) املستور( أن مصطلح ِّ َ ُ ُ

 .واهللا أعلم، ُوعدم االطالع عىل ما يشينُهم أو جيرحهم، من أحوال الرواة

 

                                         
 .١/١٢٣: فتح الباري، البن حجر: ينظر. ُانقالب حال الدين، وتبدله، وأمارة وهنه: إكفاء الدين؛ أي)    ١(

 .، واحلديث كام قال عنه أبو حاتم الرازي منكر)١٢٩٤٥: (، رقم)املعجم الكبري( يف أخرجه الطرباين)    ٢(

 .٦/٢٩٥: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٣(

، وهـو »...ذات يـوم فـصىل الغـداة، ثـم جلـس^ أصبح رسـول اهللا «: ِّعن حذيفة، عن أيب بكر الصديق، قال) واالن العدوي(هو حديث )   ٤(

، )مسند أيب بكر الصديق(، والبزار يف املسند )١٥: (، رقم)مسند أيب بكر الصديق(أخرجه  اإلمام أمحد يف املسند . الشفاعةٌحديث طويل يف 

، وقـال الـدارقطني )٢/٧٣٥: كتـاب التوحيـد(، وابـن خزيمـة يف )٥٦: (، رقـم)مسند أيب بكر الـصديق(، وأبو يعىل يف املسند )٧٦: (رقم

ُواالن غري مـشهور إال يف هـذا احلـديث، واحلـديث غـري «): ١/١٨٩: العلل الواردة يف األحاديث النبوية (عندما سئل عن هذا احلديث يف ُ
ٍ ُ

 .»ثابت

 .٧/٢٧٩: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٥(

 .واب، ولعلها هي الص)ثم مرضوه): (٣/٣٣٧: (، ويف طبعة دار الكتب العلمية)ثم قرضوه: (يف طبعة دار الغرب اإلسالمي)   ٦(

 .٤/٢٥٨: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)   ٧(

 .٨/٣٠٤: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)   ٨(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٩٠  

ما ا :ا اوي، أا  ع اق اروط :  

 : أقسام اجلهالة: املسألة األوىل

ِعـني الـراوي وجهالـة حالـه  ِزوا بني جهالةِّ مل يمي قبل التصنيفِ احلديثَ أن نقادَتبني مما سبق بمـصطلحات ِ

 . لهِ املشاهبةِه من املصطلحاتَأو نحو) جمهول( منهام مصطلح ٍّطلقون عىل كلُبل كانوا ي، خاصة

ٍ عـدم وجـود أثـر  هـوِي اجلهالـةَ بني نوعِ التمييزِويبدو أن السبب الذي دفع املحدثني قبل التصنيف إىل عدم ِ
ُ

ُومل تعـرف حالـه، ُوذلـك ألن الــراوي إن مل تعـرف عينُــه؛ ٍّعمـيل هلـذا التمييــز عنـدهم ْ وكــذلك إن ، ٌفهــو جمهـول، ُ

ًعرفت عينُه ومل تعرف حاله فهو جمهول أيضا ٌَ ُ ُ ِ ٌّفلم يبـق للتفريـق بـني جمهـول العـني وجمهـول احلـال أثـر عمـيل يف ، ُ ٌ
ِ ِ َ

ِّقبول الروايات وردها
ِ ِ. 

 مـن ِ عـن األصـوليني والفقهـاءَمتأثرين بام جاء،  اجلهالةِ أنواع بعض املحدثون بنيَفاميز، ِوأما بعد التصنيف

َولعـل أول، الباطنـةِالعدالـة  وِ الظـاهرةِ بني العدالـةٍفروق  ُ اجلهالـة هـو اخلطيـبِ بـني أنـواعِ إىل الفـرقَ مـن أشـارّ

ُ بعده احلافظاءثم ج .)١( يف كتابه الكفاية)ه٤٦٣ت( ُّالبغدادي  اجلهالـة َ أنـواعَفـرشح، )ه٦٤٣ت ( الـصالحُ ابـنَ

 : ٌوهو يف غرضنا هاهنا أقسام،  املجهولُرواية«: فقال،  منهاٍّ كلِوأبان عن حدود

ًاملجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن مجيعا: ُأحدها ُُ ُ
ِ ٍوروايته غري مقبولة عند اجلامهري، ُ

ُ ُ... 

ُجهلــت عدالتــه الباطنــةُاملجهــول الــذي : والثــاين ُ ِ فقــد قــال بعــض ، ُاملــستور وهــو، ٌعــدل يف الظــاهر وهــو، ُ

ِاملستور من يكون عدال يف الظاهر: )٢(أئمتنا ً ُ ُوال تعرف عدالة، ُ ُ َفهذا املجهول حيـ. ِ باطنهُ َّتج بروايتـه بعـض مـن رد ُ ُُّ

ِرواية األول ِوهو قول بعض، َ  أن يكـون ُويـشبه...  أيـوب الـرازينبـ ُ سـليمُ مـنهم اإلمـامَوبـه قطـع،  الشافعينيُ

ِالعمل عىل هذا الرأي يف كثري من كتـب ٍ ِ واحـد مـن الـرواةِيف غـري، ِ املـشهورةِ احلـديثُ ، ُ العهـد هبـمَ الـذين تقـادمٍ

ُوتعذرت اخلربة الباطنة هبم  . واهللا أعلم، ُ

ِقبل رواية جمهول العدالةَوقد ي، ُاملجهول العني: ُالثالث ِ َ ن روى عنـه َومـ، نيَ العـِ املجهـولَيةُن ال يقبل رواَ مُ

 .)٣(»ُ عنه هذه اجلهالةْفقد ارتفعت، َّعدالن وعيناه

                                         
 . ٣٨٩، و١٠٥، و٢٤:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص: ينظر)   ١(

ُوهذا الذي أهبم الظاهر أ«): ٣/٣٧٤: النكت عىل مقدمة ابن الصالح(قال اإلمام الزركيش يف )    ٢( ِ ّنه إمام احلرمني، فإنه فرس املستور بأنه الذي ُ

، لكن احلافظ العراقي جزم بأن هذا املبهم هو أبو حممد البغوي، فقال يف »مل يظهر منه نقيض العدالة، ومل يتفق البحث يف الباطن عن عدالته

هو أبو حممـد البغـوي صـاحب ) عض أئمتناب: (َوهذا الذي أهبم املصنُف بقوله«): ١٤٥:التقييد واإليضاح رشح مقدمة ابن الصالح، ص(

 .»ُالتهذيب فهذا لفظه بحروفه فيه

 .٢٢٣:معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، ص)   ٣(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٩١  

ِأقوال الفقهاء واألصوليني يف التمييز بني العدالـة بني أنواع اجلهالة وحدودها ِ يف تفريقه فابن الصالح يذكر ِ َ

ُمما يشري إىل األثر الذي شـكله أقـول الفقهـاء و؛ الظاهرة والباطنة َّ ِ
ُ ِاألصـوليني عـىل متييـز ابـن الـصالح بـني أنـواع ُ

 .املجهول

إىل أن جـاء ، ِ واالسـتدراكِوالتعقيـب، ِه مـع الـرشحِ قولـِ الـصالح عـىل حكايـةِوقد تتابع املصنفون بعد ابن

: قـالو )جمهول احلـال( يف )املستور( َحيث أدخل،  نوعنيَفجعل اجلهالة، رمحه اهللا) ه٨٥٢ت (ٍ حجرُ ابنُاحلافظ

ٌ راو واحد بالرواية عنهَي الراوي وانفردُإن سم« ُفال يقبـل حديثـ، كاملبهم،  العنيُفهو جمهول؛ ٍ ُ ُه غـري َقـِّه إال أن يوثُ

ِّوكـذا مـن ينفـرد عنـه عـىل األصـح، ِّ عنـه عـىل األصـحُمن ينفرد أو إن روى عنـه اثنـان . ًإذا كـان متـأهال لـذلك، ُ

َّفصاعدا ومل يوث ِه مجاعة بغريَ روايتَِلبَوقد ق، ُتوروهو املس، ِ احلالُفهو جمهول، قً والتحقيـق . ُها اجلمهـورَّورد، ٍ قيدٌ

ِ املستور ونحوَأن رواية ِّه مما فيه االحتامل ال يطلـق القـول بردِ ُُ ِهـي موقوفـة إىل اسـتبانة: ُبـل يقـال، اِهـا وال بقبوهلـُ ٌ 

 .)١(» احلرمنيُ إمامَحاله كام جزم

 : عن الراويطرق ارتفاع اجلهالة : املسألة الثانية

 ِ بيـان نـوعِ دونمـن،  عـن الـراويَ اجلهالـةُ التـي ترفـعِرقُّ الطـِ إىل بعضِ املحدثني قبل التصنيفُ بعضَأشار

ُ لكن املتتبع لواقع عمـل املحـدثني يلحـظ . احلالُأو جهالة،  العنيُهل هي جهالة، ِ هبذه الطرقُاجلهالة التي ترتفع

، ُألن الراوي إن ارتفعت جهالة عينه بطريـق مـن الطـرق املعتـربة؛ اويأهنم يقصدون ارتفاع اجلهالة عن عني الر

ًصار معروفا عند املحـدثني مـن ناحيـة ثبـوت صـدقه يف احلـديث ُأي تثبـت لـه العدالـة الدينيـة التـي تعنـي نفـي ؛ َ

َّالكذب املتعمد يف احلديث عنه ِلكن حاله يف الضبط واإلتقان يبقى جمهوال حتى يعـرف مـن خـالل سـرب ، ِ ُ ِحديثـه ً

ِوتتبع مروياته ِ ُفإن له حكام خاصا سـيأيت احلـديث عنـه يف ، وأما حديث املجهول الذي مل ترتفع اجلهالة عن عينه. ُّ ً ً

 .املطلب اآليت

 اتفـق ٍ عىل حقيقـةِال بد من التأكيد، وقبل احلديث عن الطرائق التي يمكن أن ترفع اجلهالة عن عني الراوي

ٍ راو جمهـولِه إال من طريقُعرف اسمُ إذا مل يَالراوي املجهولوهي أن ،  املحدثنيُعليها مجيع أو ، ٍسِّأو مـدل، هِ مثلـٍ

ِ ويدل عىل ذلك قول ابـن . من األحوالٍ بحالُه ال ترتفعَفإن جهالت، ٍأو مرتوك، ٍكذاب فأمـا «: )ه٣٥٤ت (حبـانُّ

 .)٢(»هاِّ كلِ فهم مرتوكون عىل األحوالُ عنهم إال الضعفاءِاملجاهيل الذين مل يرو

                                         
 .١٠١:نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، البن حجر، ص)   ١(

 .٢/١٩٣: معرفة املجروحني، البن حبان)   ٢(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٩٢  

َيمكن للمستقري لواقع عمل املحدثني أن يلحظ أهنـم أشـاروا إىل بعـض الوسـائل ، وبعد بيان هذه احلقيقة ِ ِ

َويمكن أن نرجع هذه الوسائل إىل طريقتني، ُالتي ترفع اجلهالة عن الراوي ِ ُ : 

َوقد عرب، ِ راويني فأكثر عن الراوي املجهولُرواية: الطريق األوىل  حييـى بـن ُ حممـدُحلافظ اِ عن هذه الطريقَّ

ُّالذهيل  . )١(»اجلهالة ُاسم عنه َارتفع ِرجالن ِثِّاملحد عن روى إذا«: فقال، )ه٢٥٨ت( ُّ

ُويؤيده قول  ٌ مجهان هـذا هـو رجـل جمهـول؟ بن سعيد: ُقلت أليب«: )ه٢٩٠ت ( حنبلبن  أمحدبن اهللا عبدُ ٌ َ ْ

ٍروى عنه غري واحد؛ ال: قال
َ سلمةبن ُمحاد؛ ُ َ ُوالعوام، ٍ زيدبن ومحاد، َ ٍ حوشببن َّ  .)٢(» نباتهبن ُوحرشج، َ

ٌأهل العلم باحلديث ال حيتجون بخرب ينفـرد بروايتـه رجـل «: )ه٣٨٥ت(ُومثله قول أيب احلسن الدراقطني 

ٍغري معروف
ِوإنام يثبت العلم عندهم باخلرب إذا كان راويه، ُ ُ ُ

ً عـدال مـشهورا)٣( ُأو رجـل قـد ارتفـع اسـم، ً  اجلهالـة ٌ

ً اجلهالة عنه أن يروي عنه رجالن فصاعداِ اسمُوارتفاع، عنه ُفإذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم، َ  َ اجلهالة وصـارُ

ًحينئذ معروفا َفأما مـن مل يـرو عنـه إال رجـل واحـد انفـرد، ٍ ٌ ٌ َ بخـرب وجـبِ ِ التوقـف عـن خـربٍ ُ ُّ ُه ذلـك حتـى يوافقـه َّ

 .)٤(»ُغريه

 اجلهالـة عـن الـراوي ِ ال تكفـي لرفـعِأن رواية اثنني من الرواة ُوذهب بعض نقاد احلديث قبل التصنيف إىل

ِ ممن عرُحتى يكون هؤالء الرواة   شـيبةبـن يعقـوبُ ويـشري إىل هـذا املعنـى قـول . عن املجهـولنيِ الروايةِفوا بعدمُ

 ِابـن ُ مثلِإذا روى عن الرجل: ًمتى يكون الرجل معروفا إذا روى عنه كم؟ قال: ُقلت البن معني«: )ه٢٦٢ت(

ُقلـت فـإذا روى عنـه مثـل، ٍ جمهـولُفهـو غـري،  العلـمِ من أهلِوهؤالء، ِّسريين والشعبي وأيب ، ٍ حـرببـن ِ سـامكُ

ُوعلق احلافظ ابـن رجـب احلنـبيل  .»هؤالء يروون عن جماهيل: إسحاق؟ قال   عـىل كـالم ابـن معـني)ه٧٩٥ت(َّ

ٌوهو تفصيل حسن«: بقوله  .)٥(»يل الذي تبعه عليه املتأخرون حييى الذهبن وهو خيالف إطالق حممد، ٌ

 ِ هـؤالء الـرواةِ عـن أعيـانِ اجلهالـةِوإن قـالوا برفـع،  أهنـمُيلحـظ، ِ هـؤالء األئمـةِغري أن املتأمل يف نصوص

ُّألن جهالة احلال ال ترتفع إال بعد تتبـع أحاديـث الـراوي ، مِ عن أحواهلِ اجلهالةِعْلكنهم مل يقولوا برف، املجهولني ُ ِ َ

  البغـداديُ اخلطيـبَقَّومن أجل ذلك عل.  حديثهُه وسالمةِ ضبطُ مقدار ذلكِيظهر من خاللل، واياتهواستقراء ر

                                         
 .٨٩:ادي، صالكفاية يف علم الراوية، للخطيب البغد)   ١(

 .٢/٣١٤): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٢(

 .ُّولعل األوىل ما أثبته) رواته(يف املطبوع )   ٣(

 .٤/٢٢٦: ُّالسنن، للدارقطني)   ٤(

 .١/٣٧٨:رشح علل الرتمذي، البن رجب احلنييل)   ٥(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٩٣  

إال أنـه ال «:  بقولـه»اجلهالـة اسم عنه ارتفع رجالن املحدث عن روى إذا«:  السابقِّ الذهيلِ عىل قول)ه٤٦٣ت(

ُيثبت له حكم ُ  ِ حـالُوهـي معرفـة،  الروايـةِ لقبولِدالة املطلوبة له حكم العُأي ال يثبت. )١(» العدالة بروايتهام عنهُ

 . أو خمالفته هلمِ موافقته للثقاتِ ومقدارِ احلديثِالراوي يف ضبط

ِإذا روى عن الراوي املجهول راو واحد ثقة مع وجود: الطريق الثانية ٌ ومـن .  عنهَ أخرى ترفع اجلهالةٍ قرينةٍ

 : هذه القرائن

 : ة احلديثرواي ِشهرة الراوي يف غري: ًأوال

 بـن وِعمـر ٍّعـيل أيب عـن روىال أعلم «:  بقوله)ه٤٠٠ت (وقد أشار إىل هذه القرينة أبو مسعود الدمشقي

 يف ًمعروفـا يكـون أن إال ِاجلهالـة ُاسـم عنـه ُيرتفـع ال هَوحد هانىء أيب وبرواية. ٍهانىء أيب ُغري ٌأحد ِِّيبنَْاجل مالك

 .)٢(»اجلهالة ُاسم عنه ُفريتفع ٍهانىء أيب مع ٌمعروف ٌأحد عنه يروي أو، هِقبيلت

ِفأبو مسعود الدمشقي أشار إىل أن شهرة الراوي يف قبيلته مع رواية واحد مـن املحـدثني عنـه كافيـة يف رفـع  ٌ ٍَّ ِ َ

ِاجلهالة عن عينه ِومما يشري إىل دور هذه القرينـة، ِ
ُ حـدثنا «: قـال، )ه٢٣٠ت( احلبـاب بـن ُمـا ذكـره احلـافظ زيـد، ُ

َسألت عمرو: قال، ُشعبة َ مـرةبن ُ ِّعـن أويـس القـرين، َّ ْفلـم يعرفـه، ٍ . )٣(»ٌوكـان أويـس مـن عـشريته: قـال زيـد، »ِ

َ احلجاج سأل عمروبن فشعبة   .فهو من أوىل الناس بمعرفته، ألنه من عشريته؛ ٍ مرة عن أويس القرينبن َ

ُويؤيـد ذلـك ، رفع اجلهالة عن عينـهُكام أن شهرة الراوي بالفتيا أو القضاء بني الناس تعد من القرائن التي ت

ُ أشوع القـايض مـشهور يعرفـه النـاسبن ِ عمروبن ُسعيد«: )ه٢٣٣ت( معني بن قول حييى ٌ وهـذا الـراوي . )٤(»َ

َّوإن روى عنه أكثر من راو إال أن قول ابن معني ٍ فيـه إشـارة إىل أن شـهرة هـذا الـراوي ، »ُمشهور يعرفه النـاس«: ُ

ًمال مهام يف رفع اجلهالة عن عينهبالقضاء بني الناس كانت عا  .واهللا أعلم، ً

الـرب األندلـيس  عبـد بـن بلغنـي عـن أيب عمـر«: إىل هـذه القرينـة بقولـه) ه٦٤٣ت(ُوقد أشار ابن الصالح 

ِكل من مل يرو عنه إال رجل واحد فهـو عنـدهم جمهـول إال أن يكـون رجـال مـشهورا يف غـري محـل (: قال، ًوجادة ِ ً ً ٌ ٌ ٌُّ ِ َ

ٍ معدي كرب بالنجدةبن ِوعمرو، ٍ دينار بالزهدبن ار مالككاشته، العلم ِ َ«)٥(. 

                                         
 .٨٩:بغدادي، صالكفاية يف علم الراوية، للخطيب ال)   ١(

 .٢٩٢: احلجاج، للشيخ أيب مسعود الدمشقي، صبن األجوبة عام أشكل الشيخ الدارقطني عىل صحيح مسلم)   ٢(

 .١/١٣٦: الضعفاء الكبري، للعقييل)   ٣(

 .٤/٥٠: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٤(

 .٤٢٧:معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، ص)   ٥(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٩٤  

 : شهرة  الراوي بني أهل احلديث: ًثانيا

ُولعــل مــن األمثلــة التــي تــشري إىل هــذه القرينــة ُ  بــن يعقــوب (يف) ه٢٦٤ت(أبــو زرعــة الــرازي مــا ذكــره ، َّ

وال أعرفـه إال يف ، ]الليثـي[ زيـد بـن سـامةِومل يرو عنه إال أ، ثقة«: حيث قال، ) أيب طلحة األنصاريبن اهللا عبد

 . )١(»هذا احلديث الواحد

ِوأنـه مل يـرو إال ، ٍ زيـد يف الروايـة عنـهبـن َّاهللا مـع أنـه رصح بـانفراد أسـامة عبد بن َّفأبو زرعة وثق يعقوب

ًحديثا واحدا ُوالسبب يف توثيقه هو شهرته برواية هذه احلديث عند املحدثني، ً فيـه اإلمـام ومن أجل ذلـك قـال ، ِ

ِإن هـذا الـراوي مـشهور هبـذا احلـديث عنـد املحـدثني: أي؛ )٢(»مشهور احلـديث«: الرمحن النسائي عبدأبو  أي ؛ َّ

ٌومما يؤكد ذلك أنه ليس له إال حديث واحد، ًليس جمهوال عندهم ٌومل يرو عنه إال راو واحد، ٌ ٍ ِ. 

روى عــن «: ) حـسانبـن ِحفـص(رمجـة احلــافظ ابـن حجـر يف تومـن األمثلـة التـي تؤكـد هـذا املعنـى قـول 

ًوأخـرج لـه حـديثا واحـدا أنـه قطـع يف ربـع ، )٣(مـشهور: قال النسائي،  سليامن الضبعيبن وعنه جعفر، الزهري ً

ال ، ٌوهي عبارة ال تشعر بـشهرة حـال هـذا الرجـل، مشهور احلديث: لفظ النسائي: ]ابن حجر: أي[ُقلت . دينار

 .)٤(»امن ففيه جهالة سليبن ِسيام ومل يرو عنه إال جعفر

 : وعدم الرواية عن املجروحني، ِأن يكون الراوي املنفرد عن املجهول ممن عرف بالتحري: ًثالثا

ُومما يشري إىل أخذ املحدثني قبـل التـصنيف هبـذه القرينـة مـا ذكـره أمحـد ِ
ُ َسـئل «: قـال،  إبـراهيم املوصـيلبـن ُ

ِعمري(عن ) ه١٧٩ت(ٍ أنس بن مالك ٌحـدث عنـه رجـل: وقال، ال أعرفه :؟ فقال) إسحاقبن ُ ؛ ُوحـسبكم بـه، َّ

 .)٥(»َيعني ابن عون

 ُّتجُحيـ، ٌثقـة فهـو هَّفـسام ٍرجـل عـن ُّيالـشعب َثَّحـد إذا«: )ه٢٣٣ت( معـني بـن حييـىومن ذلـك قـول 

 . )٦(»هِبحديث

                                         
 .٣/٩٥٦:  أليب زرعة الرازيالضعفاء،)   ١(

 .٣٢/٣٤٧: هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، للمزي)   ٢(

َوقال احلافظ عالء الدين مغلطاي يف . ٧/٧: هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، للمزي)   ٣( ]: الرتاجم الساقطة[، ٢٢٥:إكامل هتذيب الكامل، ص(ْ

ُكذا ذكر عنه املزي، والذي رأيت يف «  .»ُمشهور احلديث: للنسائي) زكتاب التميي(ُّ

 .٢/٣٤٤: هتذيب التهذيب، البن حجر)   ٤(

 .٣/١١٠): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٥(

 .٦/٣٢٣: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٦(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٩٥  

 ٍرجـل عن، مهدي بن الرمحن عبد أو، حييى روى إذا: ألمحد قلت«: )ه٢٧٥ت( السجستاين قال أبو داودو

 .)١(»بحديثه حيتج: قال بحديثه؟ حيتج جمهول

 نفــرا إال ثقــة أنــه فــأعلم رجــل عــن حيــدث شــعبة رأيــت إذا«: )ه٢٧٧ت(حــاتم الــرازي وقــال أبــو 

 . )٢(»بأعياهنم

ال ، شيخ بـرصي: ؟ فقال) أيب رزينبن حممد(سئل أيب عن «: )ه٣٢٧ت(وقال ابن أيب حاتم الرازي 

فإذا رأيته قد روى ، َّوكان سليامن قل من يرىض من املشايخ. ٍ حرببن ال أعلم روى عنه غري سليامن؛ ُأعرفه

 .)٣(»عن شيخ فاعلم أنه ثقة

َيعد توثيقا ملـن رووا عـنهم، فام رواه هؤالء الذين حيتاطون يف الرواية وينتقون الشيوخ ًِ رشيطـة أن ال ، ُّ

ِيكون املروي عنه جمروحا من قبل من روى عنه أو من قبل غريه ِ َِ َ
ِ ِ

َ  أيب ُسألت«: ابن أيب حاتمويؤيده قول . )٤(ً

ْإذا كان معروفا بالضع:  ثقة مما يقويه؟ قالِ غريٍعن رواية الثقات عن رجل ان وإذا كـ، ه روايته عنهِّف مل تقوً

 .)٥(» عنهِ الثقةُ نفعه روايةًجمهوال

ِفليس كل ثقة تكفي روايته عن املجهول يف رفع جهالته وثبوت عدالته ِ ِ ُ ُّ ُ ذلك نبه بعض نقاد ِومن أجل، َ

ًاحلديث من االعتامد عىل هذه القرينة مطلقا ال تأخـذوا عـن سـفيان «:  احلجـاجبـن ُومن ذلك قول شـعبة، ِ

َّفإنه ال يبايل عمن حصل احلديث، ٍالثوري إال عن رجل تعرفون َُّ«)٦( . 

ا ا : ا ال ودور اا  م :  

، ال بد من التأكيد عىل مسألة هامة وهي أن احلكم بجهالـة الـرواة، انة حديث املجهولقبل احلديث عن مك

ًقد خيضع أحيانا  أبـو احلـافظ ودليل ذلـك مـا ذكـره ،  فيه اآلراءمما يعني دخول االختالف وتعدد؛ الجتهاد النقادُ

ُاهللا يــسأل عــن  عبــدُســمعت أبــا «: قــال، )ه٢٧٣ت (بكــر األثــرم الــذي روى عنــه ) اهللا عبيــد بــن العزيــز عبــد(ُ

                                         
 .١٩٨:سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد، ص)   ١(

 .١/١٢٨: أيب حاتماجلرح والتعديل، البن )   ٢(

 .٧/٢٥٥: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٣(

 .٢/٦٦٠: التنكيل بام يف تأنيب الكوثري من األباطيل، للمعلمي: قارن)   ٤(

 .١/٣٦: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٥(

 .١/١٥١: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٦(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٩٦  

ُكنت أظن أنه جمهـول حتـى سـألت عنـه بحمـص: فقال، ) عياشبن إسامعيل( ٌُ وال ، ٌفـإذا هـو عنـدهم معـروف، ُّ

 .)١(»ُهو من ولد صهيب: وقالوا، ًأعلم أحدا روى عنه غري إسامعيل

ٌّ بـرصي  الفضل القـريشبن ُسألت أبا زرعة عن سعيد«: قال، )ه٢٩٢ت (أبو عثامن الربذعيوقال احلافظ 

وكـان ، فقـال يل أبـو حـاتم. ال أعرفه:  خالد؟ فقالبن وحممد، َحدثنا عنه ابن أيب كبشة، حيدث عن محيد الطويل

 .)٢(»منكر احلديث، أعرفه: ًحارضا

وهـو ، ُ عقبة أحاديث ليست بـالكثريةبن لسفيان«: ) عقبةبن سفيان( يف ترمجة )ه٣٦٥ت (قال ابن عديو

َموتا من قبيصةُوأقدم ،  عقبةبن أخو قبيصة ُال أعرفـه:  معـنيبـن ُوقول حييـى، ً ومل يكتـب ، إنـام يعنـي أنـه مل يـره؛ ِ

َفلم خيرب أمره، عنه  .)٣(»ِ عقبة ال بأس به وبرواياتهبن سفيان: وهو عندي، ِ

ضـعيف يكتـب (: بعد أن نقل عن ابن معني قولـه فيـه) الرمحن التيمي عبد بن حنظلة( يف ترمجة ًأيضاوقال 

َّ الثوريأن إال القليل إال احلديث من هذا حلنظلة أر مل«: )ُحديثه  هُضـعف يل يتبـني ومل، يـسري ٍ بـيشءعنـه حدث قد َّ

ِمعني ابن أن َّإال حديثه لقلة
 .)٤(»الضعف إىل نسبه قد َ

ُفإن مما ال شك فيه أن األصل يف حديث املجهول عند انتفاء القرائن هو الـرد وعـدم ، فإذا عرفنا هذه املسألة ُّ َّ

ه ْن مل نعرفـَ مـَ خـربُوكـذلك ال نقبـل،  خـرب مـن جهلنـاهُ ال نقبـلُنحن«:  قول اإلمام الشافعيُويؤيد ذلك، ِلقبولا

 َ هـذا املـذهبُ من التـابعني يـذهبٍ واحدُ وغريُّعيَ سريين والنخُكان ابن«: ًوقال أيضا. )٥(»بالصدق وعمل اخلري

ِ أحدا مُلمت وال عُوما لقيت، َفَرَن عَّ إال عمَ ال يقبلْيف أن  .)٦(»َ هذا املذهبُ باحلديث خيالفِ العلمِن أهلً

 وإن، هـو نَمـ درىُيـ ال ٍإنـسان ُكنيـة روايتـه يف نَمـ ِبخـرب ُاالحتجاج جيوز ال«: )ه٣٥٤ت (قال ابن حبانو

 . )٧(»ذلك عن ىكنَّ ًكذابا يكون أن حيتمل ألنه؛ ثقة دونه كان

                                         
 .٧/١٨٦ :تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)   ١(

 .٢/٤٨٩: الضعفاء، أليب زرعة الرازي)   ٢(

 .٤/٤٧٥: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٣(

 .٣/٣٤٣: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٤(

 .١٧:اختالف احلديث، لإلمام الشافعي، ص)   ٥(

 .٦/١١٢: األم، لإلمام الشافعي)   ٦(

 .١/٨٥: معرفة املجروحني، البن حبان)   ٧(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٩٧  

 بـن هبـرية(مـا ذكـره ابـن أيب حـاتم يف ترمجـة ، واه املجهولـونِومن األمثلة عىل عدم احتجاج املحدثني بام ر

ُقلـت ، ُسـألت أيب عنـه«: حيـث قـال ابـن أيب حـاتم، َّالذي تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق السبيعي) يريم الشيباين

 .)١(»هو شبيه باملجهولني، ال: ُّحيتج بحديثه؟ قال

ُعمل املحدثني يلحظ أهنـم قـد يقبلـون بعـض أحاديـث غري أن املتتبع لواقع ، ُهذا هو األصل يف هذه املسألة

يف ترمجـة (ُويؤيـد ذلـك قـول اإلمـام الـذهبي ، املجهولني إذا دلت الدالئل والقرائن عىل صـحتها وسـالمة نقلهـا

َوثقه مـع هـذا حييـى. حجري الباهيل)ه٧٤٨ بن ُما علمت روى عنه سوى سويد«: ) أسلعبن أسقع( ،  معـنيبـن َّ

ُفام كل من ال يع ُّ ٍرف ليس بحجةُ
 .)٢(»ُلكن هذا األصل، َ

كـورود احلـديث مـن طريــق ، بـسبب القـرائن، ومـن أمثلـة تـصحيح املحـدثني لـبعض أحاديـث املجهــولني

 : أخرى أو نحو ذلك

، ال أعرفـه: فقـال، ]هـو ابـن الوليـد[ معني عن حاجب بن ُسألت حييى«:  منصوربن اخلالق عبدقال 

َن أكتـب عنــه؟ فقـالتـرى أ: ُفقلـت. ُوأمـا أحاديثـه فـصحيحة وأنــت ، وهـو صـحيح احلـديث، مـا أعرفـه: ُ

 .)٣(»أعلم

ــراهيم أبــو صــالح اخلراســاينبــن أمحــد (يف) ه٢٧٧ت(وقــال أبــو حــاتم الــرازي  ، ٌشــيخ جمهــول«: ) إب

 . )٤(»واحلديث الذي رواه صحيح

ُال أعلـم روى عنـه غـري هـ، ٌشـيخ جمهـول«: ) احلـارث الـسالميبـن الـرمحن عبد(ًوقال أيضا يف  بـن [شام ُ

ًوأرى حديثه مقاربا، ]عامر َ«)٥(. 

كقـول أيب داود السجـستاين ، )ثقة(ومصطلح ، )جمهول(ُومن هذه الباب مجع بعض املحدثني بني مصطلح 

 .)٦(»أرجو أن يكون ثقة، لمه يشءِما عندي من ع«: ) الكويف خالد األسديبن العالء(يف ) ه٢٧٥ت(

                                         
 .٩/١٠٩: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ١(

 .١/٢١١: ميزان االعتدال، للذهبي)   ٢(

 .٩/١٩٠: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)   ٣(

 .٢/٣٩: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٤(

 .٥/٢٢٥: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٥(

 .١٥٩:جستاين يف اجلرح والتعديل، صسؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود الس)   ٦(



  ا  اراوي: ا اول/ ب اما
٢٩٨  

: قــال، )ه٣٨٥ت(يف ســؤاالته لإلمــام الــدارقطني ) ه٤٢٥ت(ومثلــه مــا ذكــره احلــافظ أيب بكــر الربقــاين 

 .)١(»ٌجمهول ثقة: ِّعن أم الدرداء؟ فقال، ُعن خليد السالمي، عطاء اخلرساين: ُقلت«

ٌوإنام يعنـي أن مـا رواه مـن احلـديث مقبـول ، ال يعني تعديل املجهول) جمهول ثقة(ُفقول الدارقطني وغريه 

عبيـد (وعىل ذلك حيمل ما ذكره احلافظ الذهبي يف ترمجـة . ائن التي الحظهابسبب القر؛ وإن كان جمهول العدالة

أخـرج ، لم له راويا غـري ابـن ابنـه احلجـاجال أع، هو من رصافة الشام(: ُّالذهيلحيث قال )  زياد الرصايفبن اهللا

ــدهتا صــحاحا  مــن أحاديــثًإىل جــزءا ــه، )ًالزهــري فوج ــذهبي بقول ــه ال ــٌفهــذا جمهــول«: ثــم علــق علي  ُارب مق

 .)٢(»احلديث

 ممـن وهـو: القطـان ابـن قال«: )يادبالز اخلري بن مالك( الذهبي يف ترمجة ومما يؤكد هذا املعنى قول احلافظ

 عـىل َّنـص ًأحـدا أن علمنـا مـا كثـري ٌعـدد الصحيحني رواة ويف. ثقة أنه عىل ٌأحد نص ما أنه يريد؛ عدالته تثبت مل

ــوثيقهم ــور .ت ــىل ُواجلمه ــ َّأن ع ــ كــان نَم ــشايخ نم ــد ِامل ــه روى ق ــة عن ــأت ومل ٌمجاع ــام ِي ــه ُنكــرُي ب ــ أن علي  هَحديث

  .)٣(»ٌصحيح

عىل الراوي باجلهالة ويتوقفون يف قبـول حديثـه ولـو روى عنـه قد حيكم املحدثون : فمام سبق يمكن القول

مل يرو عنـه إال ويقبلون حديثه من خالل بعض القرائن اخلاصة ولو ، عليه باجلهالةوقد حيكمون ،  من الرواةٌعدد

 .راو واحد

 

                                         
 .٢٨:، ص)رواية الكرجي عنه(سؤاالت الربقاين للدارقطني، )   ١(

 .٣/٨: ميزان االعتدال يف نقد الرجال، للذهبي)   ٢(

ٌادر؛ ألن  نـءلـيس كـذلك، بـل هـذا يش«: بقولـه) ٥/٣: لـسان امليـزان(، لكن احلافظ ابن حجر تعقبه يف ٣/٤٢٦: ميزان االعتدال، للذهبي)   ٣(

َّغالبهم معروفون بالثقة إال من خرجا له يف االستشهاد َ«. 



 

  
  

ا  ا روا  
 

 : وفيه أربعة مباحث

 

  : ا اول
  

 وأداؤ    ا روا.  
  

  ما ا :  
  

     ُر   ا روا .  
  

  ا ا :  
  

 ووم     ا روا.  
  

ا اا :  
  

   دو د روا   ا روا.  
  

 



 

                           
  

ُالروايـة َ َروي (ِّ الثالثـيِ مـن الفعـلٌ يف اللغـة مـصدرِّ ِ : )ه٧٧٠ت( ُّ الفيـومي حممـدبـن ُ العالمـة أمحـدقـال، )َ

ِروى البعري املاء يرويه من باب رمى«
َ َمحله؛ ُ ِثـم أطلقـت ا، ِاهلـاء فيـه للمبالغـة؛ ٌفهو راويـة، َ ٍلروايـة عـىل كـل دابـة ُ

َّ ِّ ُ ِّ

ُيستقى املاء عليها َ َرويت احلديث: ُومنه يقال، ُ ُ َ َإذا محلته ونقلته؛ َ َويعدى بالتضعيف فيقال رويت زيدا احلـديث، َْ ً ُ َّ ََّّ ُ َُ ُ ِ ،

ِّويبنى للمفعول فيقال روينا احلديث ُ ُُ«)١(. 

ِوأما يف االصطالح فالرواية تأيت بمعنى احلديث من باب إطالق ا ِ  املفعول فنقـول روايـة ِ بمعنى اسمِملصدرُ

 . يف هذا الفصلُوهذا املعنى الثاين هو املقصود،  احلديثِ بمعنى نقلُكام تأيت الرواية، بمعنى مروي

ًفرواية احلديث هي حتمل احلديث بطريقة مـن طـرق التحمـل ونقلـه إىل الغـري معـزوا ومـضافا إىل مـصدره  ً ُُ ُّ ُّّ ُ ِ ٍ ِ ِ

 أو ِ إىل املـصدرُت الوسـائطَّوسـواء قلـ، ٍ أو بواسـطةً مبـارشةُسـواء كـان النقـل، لـرواة منـهالذي نقله الـراوي أو ا

 .)٢(كثرت

ُومن خالل هذا التعريف يمكن ُ
ِ ِ أن نلحظ أن املسائل التي تدخل حتت روايةِ ُ َ َّ  :  احلديث هي أربع مسائلَ

 .ل احلديث وأداؤهُّحتم: ًأوال

 .هُ احلديث من حيث مصدرُأنواع: ًثانيا

 .هُ احلديث ونزولِ سندُّعلو: ًثالثا

 . احلديثِهم عن خمرجُدُّ أو تفرِ الرواةُدُّتعد: ًرابعا

 :  هذه املسائل واملصطلحات املتعلقة هبا يف املباحث اآلتيةوقد تم احلديث عن

 

                                         
َروي(مادة : ينظر)   ١( ِ  .١/٢٤٦: يف املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، للفيومي) َ

 .٣٩:الوسيط يف علوم ومصطلح احلديث، للدكتور حممد أبو شهبة، ص: ينظر)   ٢(

ما ا 

ا  ا روا 
  

  



 روا ا  ا : اما/ ب اما

  روا ا    وأداؤ: ا اول

ِحتمل الرواية هو تلقيها وسامعها من الغري ُ ِ ُ ُوأداء الروايـة هـو نقلهـا وإسـامعها . ٍ بواسطة من وسائط التلقـيُّ ُ ُ

ِإىل الغري أيضا بطريق من طرائق النقـل ِ ٍ َوعـىل الـراوي أن يـؤدي الروايـة كـام سـمعها، ً
ِ َوهـذا يتطلـب منـه إتقـان ، َ ُ

ِحفظها ومعاهدهتا خشية التفلت والتغيري والنسيان ِ ُِّ َ َ. 

 : ُيث عنها يف هذا املبحث هيفاملسائل التي ينبغي احلد، وعىل هذا

 .ا املتعلقة هبُ احلديث واملصطلحاتِلُّحتمُطرق : ًأوال

 . املتعلقة بهُ احلديث واملصطلحاتُحفظ: ًثانيا

 . احلديث واملصطلحات املتعلقة بهُأداء: ًثالثا

 :  عن هذه املسائل يف املطالب اآلتيةُوقد حتدثت

  : و ،طق  اوا  ا: ا اول

 ُ تقـسيمُيمكـن، همَن فـوقَهـم لألحاديـث النبويـة ممـِلُّ األحاديـث يف حتمِةَلـَ الرواة ونقِ أحوالِعُّ تتبِمن خالل

ِ حتمـل األحاديـثَّالطرق التي تـم
ً طريـق منهـا مـصطلحا ِّ املحـدثون عـىل كـلَأطلـق، رقُ طـِ مـن خالهلـا إىل أربـعُّ ٍ

 : وهذه الطرق هي، ًخاصا

 : السامع من لفظ الراوي: األولُالطريق 

َسـمع (ِّ الثالثيِ من الفعلٌ يف اللغة مصدرُالسامع
ِ

ِوهـو أصـل واحـد يـدل عـىل إينـاس، )َ ُّ ُ الـيشء بـاألٌٌ ِذن كـام ِ

 . األذنِ بحاسةِ األصواتُ هو إدراكُفالسامع، وعىل هذا، )١( فارسُيقول ابن

وهـو مـن ، ^ِل اهللا َ احلـديث عـن رسـوُ الكـرامُ الصحابة األوىل التي  تلقى هباَ الوسيلةُ هذا املصطلحُّويعد

ُّ استعامهلا يف حتمَّ األوىل التي تمُاملصطلحات  ُ النبوية التـي تـشريِومن األحاديث. لها بني الرواةُ وتناقِ األحاديثِلُ

ً اهللا امـرأ )٢(ََرضَنـ«:  يقول^ َّ النبيُسمعت: اهللا عنه قال  ريضٍ مسعودبن اهللا عبدث به َّما حد، ِإىل هذا املصطلح َ

َّ منا حديثا فبلَعِسم ٍه فرب مبلغ أوعى من سامعَعِغه كام سمً َّ َ َُّ ُ«)٣(. 

                                         
 .٣/١٠٢: ، البن فارسيف مقاييس اللغة) سمع(مادة : ينظر)   ١(

ُقال الرامهرمزي يف )   ٢( َّ، خمفٌف، وأكثر املحدثني يقوله بالتثقيل، )ًنرض اهللا امرأ: (^قوله «): ١٦٦:املحدث الفاصل بني الراوي والواعي، ص(ُ ُ

ُإال من ضبط منهم، والصواب التخفيف، وحيتمل معناه وجهني ِ َ ُ َيكون يف معنى ألبسه اهللا النَّ: ُأحدمها: َ َّرضة؛ وهي احلسن وخلوص اللون، ُ ُ ُُ ُ َ َ ْ

ُمجله اهللاُ وزينَه، والوجه الثاين: ُفيكون تقديره َّ َ ُأن يكون يف معنى أوصله اهللا إىل نرضة اجلنَّة؛ وهي نعمتها ونضارهتا: َّ َْ ُ َِ ِ
َ َ َ«. 

، رقـم )مـا جـاء يف احلـث عـىل تبليـغ الـسامع: بـاب(، والرتمذي يف العلم )٤١٥٧: (، رق) مسعودبن اهللا مسند عبد(أخرجه اإلمام أمحد يف )   ٣(

ًمـن بلـغ علـام: بـاب(، وابن ماجه يف اإليامن وفـضائل الـصحابة والعلـم، »هذا حديث حسن صحيح«: ، وقال الرتمذي)٢٦٥٧( : ، رقـم»َّ

 

٣٠١  



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٠٢  

ِي احلديث مـن لفـظ عىل تلقي الراوِ للداللةَ املحدثون هذا املصطلحَوقد استعمل سـواء كـان هـذا ، ِ الـشيخَ

 ُوسـواء كـان الـشيخ، ِ املـذاكرةِ عـن طريـقأو، ٍ إمالءِ من غريِ التحديثِأو عن طريق، )١(ِ اإلمالءِالتلقي عن طريق

 . )٢(ِ من حفظه أو من كتابهُثِّحيد

هـل ،  والروايـاتِ األحاديـثُ من خالهلـا سـامعَّ بالطريق التي تمِ الرواةِ ترصيح غالبِوعىل الرغم من عدم

 ِ الـرواةِ بعضَ ترصيحَّ إال أن؟ املذاكرةِأو عن طريق، ٍ إمالءِ من غريِ التحديثِ أو عن طريقِ اإلمالءِهو عن طريق

ِ األحيــان ينبـئ عــن املـنهجِبـذلك يف بعـض ُ  يف تلقـي األحاديــث  قبـل التــصنيفًبعـا عنــد املحـدثنيَّتُ الـذي كــان مُ

 .ُّوحتملها

: قـال، )ه٢٥٦ت ( البخـاريُمـا ذكـره اإلمـام، شيخ الـِ مـن حفـظِ اإلمـالءِ بطريـقِومن أمثلة تلقي احلديث

ُأمــىل عــيل هــشام: قــال، ٍ حممــدبــن اهللا عبــدحــدثني « ِ يوســف مــن حفظــبــن َّ
ٌأخربنــا معمــر: هُ ... عــن الزهــري، َ

 .)٣(»احلديث

ِّ املـستمربـن ُأخربنـا إبـراهيم«: قـال، )ه٣٠٣ت( ِّسائي النَِّ اإلمامُومن ذلك قول ْ
ِ ِإمـالء مـن حفظـ، َ

: قـال، هً

 .)٤(»احلديث... ٍ هاللبن ُحدثنا حبان

ٍ مـساوربــن القاسـم بـن ُحـدثنا أمحـد«: )ه٣٦٠ت( ُّوقـال الطـرباين َ ُحـدثنا أبـو معمـر إسـامعيل: قـال، ُ ٍ َ  بــن َ

ِ وهب من حفظهبن اهللا عبدَّأمىل عيل : قال، إبراهيم  .)٥(»احلديث... عن الزهري، عن يونس، ٍ

ُّ بـه أبـو حييـى البلخـي عيـسىَثَّمـا حـد، شيخ مـن كتـاب الـِ اإلمـالءِ بطريـقِ تلقـي احلـديثِومن أمثلة
ِ ْ  بـن َ

أخـربين : قـال،  مـن كتابـهًإمـالء،  وهـبُحـدثنا ابـن«: قـال، )#٢٦٨ت (ُّسقالينَردان العـوِ بـن  عيـسىبـن أمحد

 .)٦(»...هريرة ريض اهللا عنه عن أيب، اهللا عبد بن  اهللاِعن عبيد، ٍ شهابِعن ابن، ٍ أنسبن ُمالك

                                         
 بـن الدرداء، وأنس مطعم، وأيب بن  جبل، وجبريبن ويف الباب عن معاذ. )٦٦(، رقم )ترتيب ابن بلبان(، وابن حبان يف صحيحه )٢٣٢(

 .مالك

أن يقعـد عـامل، وحولـه تالمذتـه : اإلمالء، وهو«): ١/١٦٠: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون(يف » ١٠٦٧ت(قال حاجي خليفة )    ١(

 .»اإلمالء، واألمايل: هباملحابر، والقراطيس، فيتكلم العامل بام فتح اهللا سبحانه وتعاىل عليه من العلم، ويكتبه التالمذة، فيصري كتابا، ويسمون

 .٢٨٨:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص: قارن)   ٢(

 ).٣٩١١: (، رقم)حديث اإلفك: باب(أخرجه البخاري يف املغازي، )   ٣(

 ). ٥٧٤٤: (، رقم)ّتضمني العارية: باب( يف العارية والوديعة، "السنن الكربى"أخرجه النسائي يف )   ٤(

 . ١/١٦٢: األوسط، للطربايناملعجم )   ٥(

 .٦٣٢٦: ، رقم٤/١٤٨: مستخرج أيب عوانة)   ٦(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٠٣  

ُوأما ما مل يذكر فيـه لفـظ  ِ عـن طريـق تلقيـهَّأنـه تـم،  قـرائن أخـرىِ وجـودِعنـد عـدم،  اإلمـالء فاألصـل فيـهُ

كيـف : ُقلت أليب إسحاق«:  قال)ه١٦٠ت( احلجاج بن ُث به شعبةَّومن أمثلته ما حد، ٍ إمالءِ من غريِالتحديث

ِكـان يـرسدها علينـا يف املـسجد: ِّكان أبو األحوص حيدثكم؟ قـال
ُ َّ فالظـاهر أن .)١(»اهللا عبـدقـال ، اهللا عبـدقـال : ُ

ُوهـذا يـشري إىل عـدم ، »ُكـان يـرسدها«: لقولـه، كـن بطريـق اإلمـالءسامع أيب إسحاق السبيعي يف هـذه احلالـة مل ي ُ

ُالرتيث يف إلقاء األحاديث ليكتبها الطلبة عنه ُ ُ . 

وال عنـد ، ُوال عنـد حـصني، ُمـا كتبـت عنـد األعمـش«: )ه١٩٢ت ( إدريـسبـن اهللا عبـدومثل ذلك قول 

ُإنام كنت أحفظ، وال عند أشعث، ِالليث   .)٢(»البيتُ فأكتبها يف ُثم أجيء، هاُ

ِ سامعا من الرواةِوأما تلقي األحاديث ُويقـصد .  من املحـدثنيٌ هبذه الطريق عددَثَّفقد حد،  بطريق املذاكرةً ُ

 ِ يف األحاديـثِلَلـِ والعِ أحـوال الـرواةِأو كشف، ِرُّ أو التذكِ احلفظِ عىل قصدِ األحاديثُذكر) املذاكرة(بمصطلح 

 . )٣(واياتِّوالر

ُسـمعت أيب «: )ه٢٩٠ت ( حنبـلبـن  أمحـدبـن اهللا عبـد ُقـول، ألحاديث يف حال املذاكرةومن أمثلة تلقي ا

ًذكر حديثا عن  َ ِعـىل غـري وجـه احلـديث؛ ِيف املذاكرة، ُعن أيب حصني، ٍ مغولبن ِ مالكبن ِالرمحن عبدَ
ْ ُفكتبتـه ، )٤(ِ

ً الرأي فيه جداَوكان يسء، عنه ّ«)٥(. 

ِغري أن كثريا من املحدثني مل يعتم وا ُّومل حيتجـ، ل األحاديث والروايـاتُّ لتحمٍ صالحٍ كطريقَا هذا الطريقدوً

 . املذاكرةِ التي يتحملوهنا عن طريقِ األحاديثِ من روايةَولذلك حذروا الرواة، به

ُويدل عىل ذلك قول احلافظ أيب  ٍّ مهـديَالرمحن يعنـي ابـن عبدُسألت «: )ه٢٥٢ت ( املثنىبن ِ موسى حممدُّ

ُفذهبت أكتبه، فساقه، ٌه قوموعند، ٍعن حديث ُ ُأي يشء تصنع؟ فقلت: فقال، ُ ُ ُأكتبـه: ُّ  يف نفـيس َّه فـإنْدعـ: فقـال. ُ

ًمنه شيئا ِلو كنت وحدك حلدثتك به فكيف أصنع هبـؤالء: فقال، َقد جئت به: ُفقلت، ُ
ُ ُ َّ َ ََ  قـال اخلطيـب البغـدادي. »ُ

ُلو كنت وحدك حلـدثتك بـه: فقوله،  الرمحنِكان أبو موسى من املالزمني لعبد«: )ه٤٦٣ت( َ  َ أنـه متـى بـانَأراد؛ ََ

                                         
 .٦٠٤:  املحدث الفاصل بني الراوي والواعي، للرامهرمزي، ص) ١(

 .٦٠٥:املحدث الفاصل بني الراوي والواعي، للرامهرمزي، ص)   ٢(

 .، ففيه أمثلة كثرية تدل عىل هذا املعنى٢/٢٦٧ و،١/٢٣٥: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي: ينظر)   ٣(

 ).يف املذاكرة(تفسري لقوله ) عىل غري وجه احلديث(قوله )   ٤(

 .٣/٤٥٤): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٥(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٠٤  

ِ احلديث عىل غريَّله أن ِ ما حدثه به أمكنَه استدراكه إلصالح غلطهَ َ ِ َ ِوال يمكنُه ذلك مـع الغربـاء الـذين حـرضوا ، َّ ُ ِ
ُ

ًرج عىل أصحابه أن يكتبوا عنه يف املذاكرة شيئاُ حيٍّ مهديبن الرمحن عبدوكان ، َعنده ِ ُ ِ ُ ِّ«)١( . 

ِمن النصوص التـي تـشري إىل حتـذير املحـدثني قبـل التـصنيف مـن حتمـل احلـديث يف حـال املـذاكرةو ُّ
ِ  قـول، ُ

ــد   مهــديبــن الــرمحن عبــدوقــول  .)٢(»ًال حتملــوا عنــي يف املــذاكرة شــيئا«: )ه١٨١ت ( املبــاركبــن اهللا عب

ول وقـ. )٣(»ُاهلت يف احلـديثُألين إذا ذاكرت تـس؛ ًحرام عليكم أن تأخذوا عني يف املذاكرة حديثا«: )ه١٩٨ت(

 .)٤(»ًال حتملوا عني يف املذاكرة شيئا«: )ه٢٦٤ت ( زرعة الرازيأيب

َأن الراوي قد ال يسمع احلديث، ه لهُّومما ينبغي التنب ِ أحيانا من لفظُ ْاملمـيل( الشيخ ً ُالـذي يمـيل األحاديـث ) ُ

ٌواملستميل مصطلح أط، )املستميل(ُإنام يسمعه من ، ِعىل الطلبة  ِ من الـشيخُ الذي يطلبِه املحدثون عىل الطالبَلقَ

 ممـن ِ يف املجلـسِ الطلبـةِ بقيـةَإسامع:  من الشيخِه بعد تلقي احلديثُتَّوتكون مهم، هِ عليه وعىل غريِ احلديثَإمالء

 . )٥( الشيخَ لفظْمل يسمع

َومثال من تـسامح، د فيها يف آخرونَّوشد، ُهذه احلالة تسامح بعض املحدثنيففي   بـن ِ احلـافظ جماهـد قـولُ

ُسمعت ابن عيينة«: )ه٢٤٤ت(موسى اخلوارزمي  ٌإن النـاس كثـري: وقال له أبو مسلم املـستميل، ُ ! ال يـسمعون، َ

ْفأســمعهم: قــال، نعــم: ُتــسمع أنــت؟ قــال: قــال
 ٍ حنبــلبــن ُســمعت أمحــد«:  حييــىبــن زكريــاُ ومثلــه قــول .)٦(»ِ

ُالكلمـة تـسقط عـيل أسـتفهمها مـن املـستميل؟ قـال ،اهللا عبـديا أبا : فقال، ٌوسأله رجل، )ه٢٤١ت( ِ َّ ُ ُ إذا كانـت : ُ

ًكلمة جمتمعا عليها فال بأس ًَ َ«)٧(. 

ُربام خفي علينا احلرف«: )ه١٦٧ت ( سلمةبن ُوقال محاد َّ َ فنسأل أصحابنا ما كانُ ُفيخربونا فنكتبه، ُ ُُ ِ«)٨(. 

ٌفسأله رجل ،ٍ زيدبن ِا عند محادكنَّ«: )ه١٩٨ت ( مهديبن الرمحن عبدوقال  كيـف ، يا أبا إسامعيل: فقال، َ

 .)٩(»َ من يليكْمِاستفه: َقلت؟ فقال

                                         
 .٢/٣٦: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي)   ١(

 .٢/٣٧: مع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادياجلا)   ٢(

 .٢/٣٧: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي)   ٣(

 .٢/٣٧: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي)   ٤(

 .، وما بعدها١٦:أدب اإلمالء واالستمالء، للسمعاين، ص: ينظر)   ٥(

 .٧٢:ية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، صالكفا)   ٦(

 .٧٢:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٧(

 .٧١:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٨(

 .٧١:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٩(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٠٥  

ـــستميل ـــن امل ـــاظ م ـــل األلف ـــشدد يف حتم ـــن ت ـــال م ـــا مث ُّوأم ـــليامن، ُ ـــره س ـــا ذك ـــه م ـــن ُفمثال  مهـــران ب

ُ فتتسع احللقة]النخعي[ُكنا نجلس إىل إبراهيم «: قال، )ه١٤٧ت(األعمش ْ ُ
ِ ِّفربام حيـدث باحلـديث فـال، َّ ُ َّ ُ يـسمعه ُ

َفيسأل بعضهم بعضا عام قال، َّمن تنحى عنه ًُ ُ فرأيـت ]الـرازي[ُقال أبـو زرعـة ، ِوما سمعوه منه، َثم يروونه عنه، ُ

ُ ال يعجبه هـذا]ُ دكنيبن َالفضل[ُأبا نعيم  ِوأخربنـا فـيام يـسقط عنـه مـن احلـرف الواحـد، ِوال يـرىض بـه لنفـسه، ُ ِ ُ ُ 

َواالسم مما سمعه من سفيان واألعم
ِ َرواه عن أصحابه ال يرى غري: ِه من أصحابهُفيستفهم، شِ ، ً ذلك واسـعا لـهِ

َورأيت أبا مسهر يفعل ذلك فام محل ٍ ِ ُ  .)١(»العزيز عبد بن ِ عن سعيدُ

ِما كتبـت مـن يف املـستميل«: )ه٢٤٢ت (ِ عامر املوصيلبن اهللا عبد بن حممدحلافظ ومثله قول ا ِ ُّوال التفـت ، ُ

ٍوال أدري أي يشء، إليه
ِّإنام كنت أكتب عن يف املحدث، ُ يقولَّ ُ ُُ«)٢(. 

َ موسـى الفـراءبـن ُسمعت إبراهيم«: حيث قال) ه٢٦٤ت(ُّ الرازي أبو زرعةومن ذلك ما ذكره  ، َ الـصغريَّ

ًسمعت جريرا يقول: قال ُليس هذه األحاديـث التـي أحـدثكم عـن األعمـش سـمعتها كـام أحـدثكم: ُ ُ ُِّ ُ إنـام كـان ؛ ِِّ

ُاألعمش يذكر اإل ُ ُ فيقول بعـضَسنادُ ُ أصـحابه خـرب هـذا كـذا وكـذاُ ُفنكتبـه عـنهم، ِ ُويـذكر اخلـرب فيقـول بعـض ، ُ ُ َ ُ ُ

ُفنكتبه عنهم، ُإسناد هذا كذا وكذا: ِأصحابه ُفلـام سـمعت ذلـك منـه مل أكتـب : ]َّبن موسـى الفـراء[ ُقال إبراهيم، ُ ُ َّ

ًعنه عن األعمش شيئا َفحدثت بذلك ابن: قال إبراهيم احلريب، ِ ُ ٍ نمري فقالَّ هـو [ُهكذا ينبغي أن يكـون سـامع أيب : ُ

ٍ فضيلِوابن، ]ُ نمريبن اهللا عبد َ ًونظرائهم مرقعا، ٍووكيع، ُ َّ ُ َوذاك تكلم به، ولكن هؤالء كتموا ذلك، ُ َّ«)٣(.  

 بـن  موسـىبـن ُأمـىل إسـحاق«:  قـالأنـه )ه٣١١ت (ُمـا جـاء عـن احلـافظ ابـن خزيمـة، ً أيـضاومـن ذلـك

َ عـىل مجاعـة مـن أصـحابنا وأنـا حـارض املجلـسُّ األنـصاريُّخلطمـي يزيـد ابن اهللا عبد ٌ
ِّفكتبتـه بخطـي، ٍ ِّغـري أين ، ُ َ

ِأخاف أن أكون أخذت بعض األلفاظ من املستميل َ ُ َ ُ«)٤(. 

ٌويبدو يل أن هذا اخلالف مل ينبن عليه أثر ِ عميل من ناحيةِ
لـوا ِألن املحـدثني قبـل التـصنيف قب؛  الروايـةِ قبولٌّ

 َثَّ هـؤالء الـذين حتـدَولـو تتبعنـا أحاديـث.  املـستميل وغـريهِه الراوي من لفظَعِ التحديث بام سمَأجاز من َرواية

ِعنهم ابن نمري لوجدناها مبثوثة يف مجيع ً  لفـظ شـيخهم ِ إىل مـا سـمعوه مـن غـريً فيها إشارةُوال نجد، ب السنةُتُ كُ

 . سليامن األعمش

                                         
 .٧٢:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ١(

 .٧٠:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٢(

 .٧١:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٣(

 .٧٠:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٤(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٠٦  

 :  عليهُراءة عىل الراوي أو القُالعرض: الطريق الثاين

ُالعــرض َعــرض (ِّ الثالثــيِ مــن الفعــلٌ مــصدرْ ْوهــو مــن عرضــت الــيشء عر، )ََ َ َضــا فــأعرضُ َأظهرتــه : أي؛ ً

َوأبرزته فظهر وبرز َ ُ اليشء باليشء مَوعارض، َ َ
َقابله؛ ًعارضةِ

 الـشيخ ِ آخر أو بحفظٍ بكتابِ الكتابُفمعارضة. )١(

 .ِظ أو مع احلفِ مع املكتوبِ املكتوبَ مقابلةتعني

ُأو غريه وهو يسمع، ُ به قراءة الراويُ يف اصطالح املحدثني يقصدُضْوالعر ه أو مـن ِمن حفظ، ِعىل الشيخ، ُ

ِسواء كان الشيخ حافظا للحديث، هِكتاب  .)٢(ه أو يف كتابهِ يف صدرً

، يا أبا سـعيد: ]البرصي[ ً رجال قال للحسنُسمعت«: )ه١٤٦( أيب مجيلة أبو سهل األعرايب بن قال عوف

ُفـإذا قرأهتـا عليـك وعرفتهـا أ، هاَعَ أن أسـمُوإنه تبلغنا عنك أحاديث ال أسـتطيع،  نائي الدارٌ رجلإين َ  هبـا ُثِّحـدُ

 .)٣(»حدثني احلسن: نعم قل: حدثني احلسن؟ قال: ُوأقول: ُقلت، نعم: عنك؟ قال

 ُيــسأل؛ َي أميـةبنـ ًرجـال مـن؛  الوليـدبـن ُسـمعت إبـراهيم«: )ه١٥٤( راشـد بـن وقـال عـامل الـيمن معمـر

ِوعــرض عليــه كتابــا مــن ع، َّالزهـري ُفمــن حيــدثكموه ، نعــم:  هبــذا عنــك يــا أبـا بكــر؟ قــالُثِّحــدُأ: فقــال، هِمـْلً ُ ُ ِّ َ ُ

 .)٤(»غريي

 ُ عــىل الــسواء كــام ذكــر اإلمــامِضْ والعــرِ بالــسامعُ املحــدثني قبــل التــصنيف هــو االحتجــاجَمــع أن مــنهجو

ُه فـيام يقـرأ عليـه َمسك أصلُأو ي، ُ ما يقرأ عليهُ عىل العامل إذا كان حيفظُءةالقرا«: حيث قال، )ه٢٧٩ت( ُّالرتمذي

 .)٥(» السامعُ احلديث مثلِ عند أهلٌهو صحيح، إذا مل حيفظ

،  الـسامعَهم يـرى تـرجيحَ الطـريقتني يلحـظ أن بعـض هـاتني ألحوال املحدثني وتعـاملهم مـعَعِّغري أن املتتب

ِوبعضهم يرى ترجيح القراءة عىل
َ ألن أقـرأ عـىل «: )ه١٥٠ت(ِومن أمثلـة ذلـك قـول اإلمـام أيب حنيفـة ، ِ الشيخَ

 إليـك أم ُّ أحـبُ الرجلُضِأفيعر«: )ه١٧٩ت (ٌ مالكُسئل اإلمام وعندما .)٦(» من أن يقرأ عيلَّ إيلُّ أحبِثِّاملحد

                                         
 .١/٣٩٤: يف املحكم واملحيط األعظم، البن سيدة) عرض(مادة : ينظر)   ١(

 . ٢٥٤:يث، البن الصالح، صمعرفة أنواع علم احلد: ينظر)   ٢(

 .٢/١١٥١: الرب ، وجامع بيان العلم وفضله، البن عبد٤٢٦:املحدث الفاصل بني الراوي والواعي، للرامهرمزي، ص)   ٣(

 .٢/١١٥١: الرب جامع بيان العلم وفضله، البن عبد)   ٤(

 .٧٥١:العلل الصغري، للرتمذي، ص)   ٥(

 .٢٧٦:لبغدادي، صالكفاية يف علم الرواية للخطيب ا)   ٦(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٠٧  

هـا إيل ُ أعجبُ الذي يعـرضَّوإن، ها أو سُثِّوربام غلط الذي حيد،  يف قراءتهُتَّه إذا كان يتثبُبل يعرض: ه؟ قالُثِّحتد

 .)١(»يف ذلك

ِ بـني الطـريقتني إنـام كـان ناجتـا عـن مالحظـةَومع أن هذا التفضيل  مـن ٍ كـل طريقـةُ التـي تـصاحبِ القـرائنً

 : لسببني،  املنقولة الرواياتِ يف واقعٌمل يكن له أثر بينهام َ أو الرتجيحَ إال أن التفضيلِالطرق

 .  بالطريقتنيِ بني املحدثني يف االحتجاجٌالفألنه مل يقع اخت: ًأوال

ٍله الراوي سامعا أو عرضا دون متييزَّ فيام حتم)حدثنا وأخربنا( َ املحدثني أجاز إطالقَألن مجهور: ًثانياو ً  بـني ً

ً سامعا ً أو عرضا التحملِطريقة أقـرأ :  أيب ربـاحبـن ُقلـت لعطـاء«:  قـال)ه١٥٠ت( املكـي  جـريجُ ابـنما ذكره؛ َ

ُقلـت «:  قـال)ه١٦٠ت( احلجـاج بـن شـعبة ومثلـه مـا ذكـره .)٢(»حـدثنا عطـاء: قـل: فكيف أقول؟ قـالعليك 

َإذا قـرأت عليـك مـاذا أقـول؟ قـال: )هو ابن املعتمر؟ (ٍملنصور ً ومـن ذلـك أيـضا مـا جـاء عـن .)٣(»حـدثنا: قـل: ُ

  .)٤(»نعم: قول فيه حدثنا؟ قالُما قرئ عىل العامل ي: ٍقيل ملالك«:  قالأنه) ه١٩٧ت( املرصي ٍ وهببن اهللا عبد

 : اإلجازة: الطريق الثالث

َّوهـو إمـا أن يعـدى، )َازَأجـ (ِّ الربـاعيِ مـن الفعـلٌ يف اللغة مصدرُاإلجازة : يقـال،  اجلـرِأو بحـرف، فـسهبن ُ

ًأجزته ماء ِ إذا أعطيته ماء ألرضُ
ً ِأجزت لفـالن كـذا إذا أذ: ُويقال، ه أو ماشيتهَ ٍ َنـت وسـوغت لـهُ ََّ

  املرتـىضالقـ، )٥(

ً رجـل رجـالَ اسـتجازِمـن املجـاز«: ُّبيديَّالز وأجـازه فهـو ،  يف مروياتـه ومـسموعاتهَأي اإلذن؛ َطلـب اإلجـازة: ٌ

ٌجماز َ ُ«)٦(. 

، )ُاملناولـة(:  هـيٍرَ صـوَ لإلجـازة عنـد املحـدثني ثـالثَّ أنُنلحـظ،  عمـل املحـدثنيِومن خـالل تتبـع واقـع

 .)ِ والكتابةِ اخلالية عن املناولةُاإلجازة(و، )ُ أو املكاتبةُالكتابة(و

 : ام يأيتفيوبيان هذه الصور 

 

                                         
 .٣٠٨:، والكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص٢/١١٥٢: الرب جامع بيان العلم وفضله، البن عبد)   ١(

 .٤٢٢:املحدث الفاصل بني الراوي والواعي، للرامهرمزي، ص)   ٢(

 .٤٢١:املحدث الفاصل بني الراوي والواعي، للرامهرمزي، ص)  ٣(

 .٤٢١: الراوي والواعي، للرامهرمزي، صاملحدث الفاصل بني)   ٤(

، والكفايـة يف علـم ٣١٤:، والنكـت عـىل مقدمـة ابـن الـصالح، للزركـيش، ص١٣/٤٨٣: يف لسان العرب، البـن منظـور) جوز(ينظر مادة )  ٥(

 .٣١٢:الرواية، للخطيب البغدادي، ص

 .١٥/٨٦: يف تاج العروس، للزبيدي) جوز(مادة : ينظر)   ٦(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٠٨  

 : املناولة: الصورة األوىل

َنـول(ُوأصله الثالثـي ، )َناول (ِّ الرباعيِ من الفعلٍ مفعولُ يف اللغة اسمُاملناولة َ النـون «: قـال ابـن فـارس، )َ

ٍ أصل صحيح يدل عىل إعطاءُوالواو والالم ُّ ُونولته، ٌٌ  .)١(»طاءَالع: ُوالنَّول، هَأعطيت: َّ

ُوأما يف اصطالح املحدثني فاملناولة هي أن يعطي الـشيخ ُ ُ َ املكتوبـة التـي سـمعها ِ األحاديـثَه بعـضِ لتلميـذَ
ِ

 ِ اإلمـامُومن استعامالت املحـدثني قبـل التـصنيف هلـذا املـصطلح قـول، ه له بروايتها عنهِمع إذن، هَ ممن فوقُالشيخ

ٌكان حديثه بعضه سامع«: ) املرصيٍ وهببن اهللا عبد( يف) ه٢٤١ت( حنبل بن أمحد ُ ٌو بعـضه عـرض، ُ ُوبعـضه ، ُْ

ٌمناولة ُوكان ما مل يسمعه يقول، َ ْ  .)٢(»ٌقال فالن، ُقال حيوة: َ

ُسمعت عليا وس«: )ه٢٣٤ت ( املدينيبن  أيب شيبة يف سؤاالته لعيلُوقال ابن ً َ عن ابن أيب سـربةَِلئُ ْ :  فقـال؟َ

ًوكان ابن جريج أخذ منه مناولة، ديثًكان ضعيفا يف احل ََ ُ ٍ ُ ُ«)٣(. 

 أهنـم كـانوا يـستعملون ُها املحدثون قبل التصنيف نلحـظُ التي كان يستعملِ املناولةِ أشكالِعُّ تتبِومن خالل

 :  املناولةِشكلني من أشكال

ِ كتبه أو بعض األحاديثَ بعضِ للطالبِ الشيخُمناولة: الشكل األول َ ه لـه يف روايتهـا ِمـع إذنـ، بهـا لـهَ التي كتُ

ِمن أمثلة استعامل املحدثني هلذه الشكلو. عنه ِ : 

 َّأن ابن شـهاب الزهـري«: ُّ الزبريبن اهللا عبد بن َّ عبادبن  حييىبن امللك عبد ذكر  دفـع إىل )ه١٢٥ت (ٍَ

ُبعض أصحابه أحاديث من حديثه يف طومار ْهذه أحاديثي خذها فحدث هبا: فقال، )٤(َِ ِّْ َفقبل ذ، ُ  .)٥(»لك منهِ

 عبيد اهللاوقال ُ ُّ عبيد الكالعيبن ُ َ َ ٍ ًأعطاين مكحول دفرتا«: )ه١٣٢ت (ُ ٌفيه حالل وحرام، ٌ ْخـذ : فقـال، ٌ

ْكيف أرويه وأحدث به عنك وأنا مل أسمعه منك؟ قال: ُقلت له، ِّهذا فاروه وحدث به عني اروه : أنا أقـول، بىل: ِّ

ْوحدث به عني وتقول مل أسمعه منك؟ ُ ِّ!«)٦(. 

                                         
 .٥/٣٧٢: يف مقاييس اللغة، البن فارس) َلَنو(مادة )   ١(

 .٤٩:، ص)رواية املروذي( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٢(

 .١٢٨:سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديني، ص)   ٣(

َطمر(قال ابن سيده يف مادة )   ٤( ًهو دخيل، وأراه عربيـا حمـضا؛ : لالصحيفة، قي: الطامور والطومار«): ٩/١٦٤: املحكم واملحيط األعظم(يف ) َ ً ُ ٌ

 .»ُهو ملحٌق بفسطاط: َّألن سيبويه قد اعتد به يف األبنية، فقال

 .٣١٩:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٥(

 .٣١٩:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)  ٦(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٠٩  

 ًفـأخرج إيل دفـرتا: قـال، َ أحاديث أبيـه)ه١٤٥ت (َ عروةبن ُطلبت من هشام«: ُّ الزبريبن  حييىوقال َّ ،

ُصححته وعرفت ما فيه، ُيف هذا أحاديث أيب: فقال ُ ُوال تقل كام يقول هؤالء، ُفخذه عني، َّ ْ َحتى أعرضه: ُ ِ«)١(. 

 َّدفع إيل حييى«: )ه١٥٧ت (ُّ األوزاعي اإلماموقال ًكثري صحيفة أيب بن َ ي: فقال، ٍ َّودفـع إيل ، ِاروها عنـِّ َ

ًالزهري صحيفة فقال ُّ  .)٢(»ِاروها عنِّي: ُّ

 َ بعـد أن ينظـر]ُالتـي دفعهـا الطالـب إليـه[ املكتوبـة ِ األحاديـثَ بعـضِ للطالـبِ الـشيخُمناولة: الشكل الثاين

َفيها ويصححهاُالشيخ  ِّ ُ هبا أصل كتابه إن كـان ال حيفـظَأو يقابل، ُ  املناولـة ِشـكال مـن أُشكلوهـذا الـ. )٣( فيهـا مـاَ

 :  ومن أمثلة هذا الشكل.)٤(وتابعه عليه من جاء بعده، ) املناولةَعرض(: )ه٦٤٣ت (أطلق عليه ابن الصالح

 ُقال عبيد ِ عـىل ابـن شـهاب أنـه كـان يـؤتى بالكتـاب مـن ُأشـهد«: )ه١٤٧ت (ٍ حفـصبن ُ عمربن  اهللاُ ٍ ُِ

ُكتبه ُهذا حديثي أعرفه: ثم يقولُوينظر فيه ، ُفيتصفحه، ُ ْخذه عني، ِ ُ«)٥(. 

 ُوقال أبو نعيم عبيد ُّ هشام احللبيبن ٍُ  يوسـف بـن ُفأتـاه صـالح، )ه١٧٩ت ( أنسبن ِكنا عند مالك«: ٍ

ٌ التـي دفعتهـا إليـك نظـرت فيهـا؟ فقـام مالـكُاهللا الـصحيفة عبديا أبا : اهللا فقال عبد بن ُأو صالح َ ثـم ، فـدخل، ُ

ِقد نظرت فيها وهي م: وقال، ها إليهَخرج فدفع  .)٦(»يها عنِِّوْن حديثي فارُ

 ُقدم معاوية«: )ه٢٣٣ت ( معنيبن وقال أبو زكريا حييى َ
ً أيب كثري فأعطاه كتابـا بن َّ سالم عىل حييىبن ِ

 . )٧(»ْفرواه ومل يسمعه منه،  أيب سالمبن ُفيه أحاديث زيد

  الرمحن الطيـب جـاء أيب بجـزأين فقـال لـه عبدُرأيت «: )ه٢٩٠ت ( حنبلبن  أمحدبن اهللا عبدوقال :

ُأجزمها ْ ًإيل غـدا: َفلـام خـرج قـال لعبـد الـرمحن، ْضعه: فقال له، ِ َفأخـذ الكتـابني فعـرض هبـام كتابـه وأصـلح لـه ، َّ َ ََ َ

 .)٨(»أو كام قال أو عىل هذا املعنى، َإن أحببت أن تروي عني هذا فافعل: فلام جاء قال، بخطه

                                         
 .٣٢٠:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)  ١(

 .٣٢١:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)  ٢(

 .٣٢٧:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)  ٣(

، ورشح التبـرصة ٨٨:، واملنهـل الـروي يف خمتـرص علـوم احلـديث النبـوي، ص٢٧٨:معرفة أنواع علم احلـديث، البـن الـصالح، ص: ينظر)   ٤(

 .١/٤٣٩: والتذكرة، للعراقي

 .٣١٨:لكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي، صا)   ٥(

 .٣٢٣:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٦(

 .٣٤٧:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٧(

 .٣٢٧:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٨(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣١٠  

 : ة واملكاتبةالكتاب: الصورة الثانية

ٌالكتابة يف اللغة مصدر ٌوهـو أصـل صـحيح«:  فـارسُقال ابـن، )َكتب (ِّ الثالثيِ من الفعلُ ُّ واحـد يـدل عـىل ٌ ٌ

ُمن ذلك الكتاب والكتابة، ٍ إىل يشءٍ يشءِمجع ِ احلروف وضم بعضُّ هي خطُفالكتابة. )١(»ُ
 .ها إىل بعضُّ

ٌوأما املكاتبة يف اللغـة فهـي مـصدر  َوهـي تقتـيض وجـود، )َلَفاعـ(عـىل وزن ) َبَكاتـ (ِّربـاعي الِ مـن الفعـلُ

ٌمكاتب: طرفني
ِ

َومكاتب ، ) الفاعلِبصيغة اسم (ُ ب بـني ُ بالكتـُةَلَ املراسـِويقصد باملكاتبة، ) املفعولِبصيغة اسم(ُ

 .طرفني

َ هي أن يكتبُوأما يف االصطالح فالكتابة ُه كتابا فيه بعضِ إىل تلميذُ الشيخُ ً حديثه ابتداءً
 أن يكـون ِ من غـريِ

ِكتابه جوابا عىل كتاب ً ٌكتـب إيل نـافع«: )ه١٥٠ت( عون بن اهللا عبدقول : ومثاهلا،  تلميذهُ ُأن ابـن ع، ََّ : قـال، مـرَ

َّهني عن حلوم احلمر اإلنسية( ِ ُ ُ ُِ ُ(«)٢(. 

ُوأما املكاتبة فهي أن يكتب الطالب ُه كتابـا يـسألِ إىل شيخُ  ُجيبـه الـشيخُفي، ِ حديثـهَ لـه بعـضَه فيـه أن يكتـبً

ُبكتاب آخر يذكر ً أو أرسله عريا عنهاِه باإلجازةَ كتابَسواء قرن، ِ من األحاديثَ فيه ما طلبٍ ّ َ . 

ُ إيل مالـكَكتـب«:  قـال)ه٢١٤ت ( الطبـاع املعـروف بـابن عيـسىبـن ُما ذكره إسحاق،  املكاتبةُومثال  بـن َّ

َأنس جواب َبلغني كتابك تذكر حديثا سقط:  كتايب إليهٍ ً ُ ُ َ ُ عليك تسألني عنهُ ُوتـسأل أن ،  عمربن اهللا عبد َحديث، َ

 .)٣(»... به إليكَأكتب

ِ فيها طـرف واحـد يقـوم بالكتابـةُفالكتابة ٌمكاتـب:  طـرفنيَ فتقتـيض وجـودُوأمـا املكاتبـة،  هـو الـشيخٌ
 هـو ِ

ٌومكاتب، ُالطالب َ  .  هو الشيخُ

َأمـسك أيب «: )ه٢٦٦ت ( حنبـلبـن  أمحـدبـن ِ صالحُقول) املكاتبة(ومن أمثلة استعامل املحدثني ملصطلح 

ِرمحه اهللا عن مكاتبة إسحاق
َ ملا أدخل كتابه إىل ه راهويبن َ  .)٤(»وقرأه، ٍ طاهربن اهللا عبدَ

                                         
 .٥/١٥٨: يف مقاييس اللغة، البن فارس) كتب(مادة )   ١(

قـال فيـه أبـو )  عـونبن اهللا  عبدبن عبيد اهللا(، ورجال إسناده ثقات عدا )١٣٤٢١: (، رقم١٢/٣٨٤): املعجم الكبري(أخرجه الطرباين يف )   ٢(

 .»صالح احلديث«): ٥/٣٢٢: اجلرح والتعديل(حاتم الرازي يف 

 .٣٤١:  الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)  ٣(

 .١/٣٠٦: لتعديل، البن أيب حاتماجلرح وا)   ٤(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣١١  

ُاملكاتبـة أمـا و، ٍلحارضل تكون  إنامَ واملكاتبة أن املناولةِ بني املناولةُوالفرق َ ويف هـذا املعنـى  .لغائـبلتكـون فَ

املناولـة «: ًويقـول أيـضا، )١(»ٌ شبيه باملناولة لوال مزية املـشافهةُفهذا النوع«: )ه٤٦٣ت (يقول اخلطيب البغدادي

ٍإذن ومشافهة يف رواية ملعني َّ
ٍ ٌواملكاتبة مراسلة بذلك، ٌ َ«)٢(. 

ُهـي أن يكتـب «: فقـال يف تعريـف املكاتبـة، ِ واحلـارضِ للغائـبَ املكاتبةَ جعل)ه٦٤٣ت (ِ الصالحَلكن ابن

ٌطالب وهو غائب شيئا من حديثه بخطه أو يكتب له ذلك وهو حارضُالشيخ إىل ال َ ٌُ ِّ ًِ ِ«)٣(. 

وهـو مـا أشـار ،  للغائـبِواملكاتبـة،  للحارضِ املناولةِلْ من جعُّ البغداديُولعل األوىل ما ذهب إليه اخلطيب

ٍلـد آخـر أو قريـة أو عنـه يف ب) ٍلغائـب(«: ه عـن املكاتبـةِديثـبقولـه يف أثنـاء ح) ه٩٠٢ت( ُّ الـسخاويُإليه احلافظ ٍ

ِعنده يف بلده دون جملسه) ٍحلارض(كانت ) ولو(بل ، ِنحومها ُولو قيـد كـالم. )٤(»ِ ِّ  ِ الـصالح باحلـارض يف البلـدِ ابـنُ

 .واهللا أعلم،  لزال اإلشكالِدون املجلس

 َاكتـب يل مـا سـمعت مـن:  سعيد األنـصاريبن قال يل حييى«: )ه١٧٩ت ( أنسبن ِ مالك اإلمامُوأما قول

َفكتبته يف رق أصفر: قال، ٍابن شهاب ََ ٍّ ٌفدفعتـه إليـه فقـال رجـل ، ُفأتيته بـه يف املـسجد فـيام بـني املغـرب والعـشاء، ُ ُ

َما قرأته وال قرأه عليك؟ قال: ٍملالك  .ُفيدخل يف باب املناولة وليس املكاتبة، )٥(»هو كان أفقه من ذلك: َ

: كـان النـاس يكتبـون«: )ه١٧٩ت ( زيـدبـن ُ محـاد اإلمامام قال هي كِ واملكاتبةِ املحدثني يف الكتابةُوطريقة

ِ فالن إىل فالنبن ن فالنِم ُرأيـت أيب «: )ه٢٩٠ت ( حنبلبن  أمحدبن اهللا عبدأو كام قال . )٦(»ُأما بعد، ٍ فالنبن ٍ

ُإذا كتب يكتب  . )٧(» حنبلبن ٍ فالن من أمحدبن ِإىل فالن: َُ

ــل إ ــبهم قب ــون كت ــديل فيهــاَرســاهلا خــشيةكــام كــان املحــدثون خيتم ــول،  التغيــري والتب ــدل عــىل ذلــك ق  ُوي

َ ابن جريج إىل ابن أيب سربة َكتب«: )ه١٩٠: ت حوايل( احلارث املخزومي بن اهللا عبد ْ َ ٍ ُ اهللا  عبـد بن هو أبو بكر[ُ

ــه بأحاديــث مــن أحاديثــه، ]العــامري ِفكتــب إلي َ َ ــبــن  أمحــدبــن اهللا عبــد ُومثلــه قــول. )٨(»َوخــتم عليهــا، َ  ل حنب

                                         
 .٣٣٦:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ١(

 .٣٣٥:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٢(

 .٢٨٤:معرفة أنواع علم احلديث، البن الصالح، ص)   ٣(

 .٣/٣: فتح املغيث برشح ألفية احلديث، للسخاوي)   ٤(

 .٣٤٧:لم الرواية، للخطيب البغدادي، صالكفاية يف ع)   ٥(

 .٣٣٨:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٦(

 .٣٣٩:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٧(

 .٣٤١:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٨(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣١٢  

َّكتب إيل قتيبة«: )ه٢٩٠ت( ِّكتبـت إليـك بخطـي:  سـعيدبن َ َ َوختمـت الكتـاب بخـامتي، ُ َ ُيـذكر أن الليـث ، ُ بـن [ُ

 .)١(»...َّ حدثهم]سعد

ِ هي إذن حكمي للطالبُ أو املكاتبةُوالكتابة ٌّ ُولـذلك ال يـشرتط، ِ عن الشيخِ هذه األحاديثِ بروايةُ  فيهـا أن ُ

ٌكتـب إيل منـصور «:  قـال)ه١٦٠ت ( احلجـاجبـن ُث بـه شـعبةَّ عىل ذلك مـا حـدُّويدل.  باإلجازةًتكون مقرونة َ

ُثم لقيته فقلت، ٍبحديث َأحدث به عنك؟ قـال: ُ ُ ِّ ُأولـيس إذا كتبـت إليـك فقـد حـدثتك: ُ َّ َُ َثـم لقيـت أيـوب: قـال، َ ُ 

ُالسختياين فسألته َّ
ِ

َإن عبيـد اهللا«: قـال، )ه١٧٥ت ( سـعدبـن ُومثله ما ذكره الليث. )٢(» ذلكَمثل: فقال، َّ  أيب بـن َّ

ُبا فحدثتها عنهُتُ يل كَكتب، جعفر َّ  .)٣(»ها عليهْضِومل أعر، ً

 : اإلجازة اخلالية عن املناولة والكتابة: الصورة الثالثة

ِ أحاديثه دون أن يناوَ عنه بعضَ أن يرويِ للطالبُوهي أن يأذن الشيخ  َأو يكتـب، ًاهـا إن كـان حـارضاّه إيَلِ

 :  استعملها املحدثون يف حالتنيِ اإلجازةِرَ من صوُوهذه الصورة. ًان غائباهبا إليه إن ك

 : إجازة بعض األحاديث املعروفة: احلالة األوىل

 أو عنـد ِإمـا يف كتـاب الـشيخ، ِ املعروفـةِ األحاديثَ عنه بعضَ أن يرويِ للطالبُ الشيخُويف هذه احلالة يأذن

 ٍ معـنيبـن  حييـىُومنهـا قـول، ٌ كثـريةِ هـذه احلالـةُوأمثلـة. وها عليـهُوها منـه أو عرضـُعِ تالمذته الـذين سـمِبعض

َ عليـك أمـس فـالن أجزهتـا َالذي عرض، يا أبا حممد:  عيينةبن قال لسفيان، ٍ وهببن اهللا عبد َّإن«: )ه٢٣٣ت( ْ ٌ ِ

 . )٤(»نعم: يل؟ قال

 أيب بـن َ جـاء إىل أبـانٍ جريجَبنُرأيت ا«: قال، )ه١٨٢ت( العييش ٍيعَرُ زبن ُ يزيد احلافظَّومنها ما حدث به

ٍ مطبقةٍاسةّعياش بكر َ َْ ، )ه١٤٥ت ( عـروةبـن ِومنها ما جـاء عـن هـشام. )٥(»نعم: أروي هذه عنك؟ قال: فقال، ُ

فذهب فـام ، نعم: ُ قلت؟هذه أحاديث أروهيا عنك، يا أبا املنذر: فقال يل، ٍ مكتوبةٍريح بصحيفةُجاء ابن ج«: قال

 .)٦(» غريهاٍسألني عن يشء

                                         
 .٢/٦٩٣:  حنبلبن فضائل الصحابة، لإلمام أمحد)   ١(

 .١/٤٩٢: سنن الدارمي، و٤٣٩:حدث الفاصل بني الراوي والواعي، للرامهرمزي، صامل)   ٢(

 .٣٢١:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)  ٣(

 .٣٢٣:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٤(

 .٣٢٠:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٥(

 .٣٢٠:واية، للخطيب البغدادي، صالكفاية يف علم الر)   ٦(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣١٣  

ٍومعه ثلث قرطـاس، ٍ جريجُفجاء ابن، ٍ شهابِ عند ابنُكنت«: )ه١٩٨ت ( عيينةبن  سفيانُومنها قول ُ  فيـه ُُ

ْحديث ظه ْرا وبطٌ ، ُام أعجـبّواهللا مـا أدري أهيـ:  عيينـةُ قال ابـن.نعم: أروي هذا عنك؟ قال، يا أبا بكر: فقال، ًناً

 )ه٤٦٣ت( ُّ البغـداديُق عليـه اخلطيـبَّوعل. »نعم: يقول له أروي هذا عنك؟ فُيقول،  جريحُ شهاب أو ابنُابن

 َ اسـتجازَوكيـف، ه أم الِن حديثـِو مُأه، ِطاسْرِ يف القِ إىل املكتوبٍ شهابُ ابنِ سفيان كيف مل ينظرَبِعج«: بقوله

 ُفأغنـاه، بهَتَكساه أن يكون هو َبل ع، َرطاسِ القَفَ كان قد عرٍ شهابَ ابنَّولعل،  ذلكَه  إجازةَ أن يسألٍ جريجُابن

 .)١(» عندهٍريجُ جِ ابنِألمانة، هِ إال ما كان من حديثُ ال يستجيزٍريجُ جَ ابنَّ أنُدِأو كان يعتق،  فيهِذلك عن النظر

 :  املعروفةِفاتَّ واملصنِبُ الكتِ بعضُإجازة: احلالة الثانية

ه ِبـه ومـصنفاتُتُه إىل كُ إذنـُبـل يتجـاوز ِ املعروفـةِ األحاديـثِ عـىل بعـضِ الشيخُ إذنُويف هذه احلالة ال يقترص

ُإذ ال خيشى واحلالة، لمِ العِبةَلَ بني طِ واملشهورةِاملعروفة  ِبـسبب؛ ِ يف هـذه املـصنفاتِ والتغيـريِ هذه مـن التحريـفُ

 ٍصـالح بـن اهللا عبـدَومنهـا مـا ذكـره ، ً أيضاٌ كثريةِ هذه احلالةُوأمثلة.  احلديثِ طالبِةَّها بني عامِهرهتا وانتشارُش

َكان جييز كتب، ٍ سعدبن َأن الليث«: )ه٢٢٢ت (ٍ سعدبن ِ الليثُكاتب ، ُعوال يمنَـ، ه ذلـكَ مـن سـألِّلُ العلم لكـُ

َ واسعة ملن أخذًويراها جائزة  .)٢(»َّه وحدث بهً

ِكنت عند مالك«: )ه١٩٧ت (ٍبْ وهبن اهللا عبد ُومنها قول َّفجاء رجـل قـد كتـب املوطـأ ، ً جالساٍ أنسبن ُ َ ٌ

ِله يف كسائهِحيم ُؤك قد كتبته وقابلتهَّطَوُهذا م، اهللا عبديا أبا : فقال له، ُ فكيـف : قـال، ُقد فعلـت: فقال، ْفأجزه يل، ُ

ٌأقول أخربنا مالك ٌأو حدثنا مالك؟ قال له مالك، ُ ٌ َقل أهيام شئت: َّ ّ«)٣(.  

 بــن َ حممــدٍبــا بكــرُســألت أ«: )ه٣٢٩ت(املــروزي  ٍ حممــدبــن ِ طلحــة منــصوريب أِ الفقيــهُومــن ذلــك قــول

امع َّ عنـدي كالـسُ واملناولـةُاإلجـازة: هـا يل وقـالَفأجاز، هِ مـن تـصانيفَّ عـيلَ ملـا بقـيَ اإلجـازةَ خزيمـةبـن إسحاق

 .)٤(»حيحَّالص

ُ قدمته أتيته فقلت لهُّ الشافعيَمِملا قد«: )ه٢٤٨ت( ُّ الكرابييسالفقيه أبو عيلوقال  ُ َ  يل أن أقرأ عليـك ُأتأذن: َْ

ُفقد أجزهتا لك، سخهاْ فانِّب الزعفراينُتُ كْذُخ: وقال،  فأبىب؟ُتُالك  .)٥(»ًها إجازةَفأخذ، ْ

                                         
 .٣١٩:الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي، ص)   ١(

 .٤٤٠:املحدث الفاصل بني الراوي والواعي، للرامهرمزي، ص)   ٢(

 .٣٣٣:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٣(

 .٣٢٥:لكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، صا)   ٤(

 .٤٤٨:املحدث الفاصل بني الراوي والواعي، للرامهرمزي، ص)   ٥(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣١٤  

 ِ تلقيــه عــن طريــقَّ الــذي تــمَ إىل أن املحــدثني جعلــوا احلــديثِنبيــهّد مــن التُال بــ، ِ اإلجــازةِويف ختـام مــسألة

 ً خاليـةًأو إجـازة، ً أو مكاتبـةًتلقيه مناولـة َّ سواء تم)حدثنا وأخربنا(ـ عن ذلك بَوأجازوا التعبري، ًصالَّتُ مِاإلجازة

 َّ تـمّامعـ ِ والعرضِ السامعِ تلقيه عن طريقَّ ما تمِ إىل متييزِ من األحيانٍ يف كثريَال سبيل، وهلذا، ِ واملكاتبةِعن املناولة

 .  اإلجازةِتلقيه عن طريق

 احلـديث ِ مـن أصـحابُالعلـامء« :)ه٣٩٢ت( ِّ األندلـيسٍ بكـربـن ِ أيب العبـاس الوليـدُ عىل ذلك قولُّويدل

 يف ذلـك ْلُقـ: ٌفقال مالك،  هباِ بالتحديثِواختلفوا  يف العبارة،  هباِمْ احلكِووقوع،  اإلجازةِعون عىل تصحيحِجمم

َوروينـا مثلـه عـن شـعبة، ِّ األوزاعـيُوهـو مـذهب، نـاَأنبأ: قـل: هُوقـال غـري، ناَثنا وأخربَّ من حدَما شئت ُ َ َ وقـال ، َ

 .)١(» يلَأجاز :يقول: آخرون

 ِ عنــدنا عـىل ثالثــةُالـسامع«: حيـث قــال، ًامعاَ سـَ املناولــةُّ رمحــه اهللا يعـد)ه١٧٩ت (ٍ مالـكُوقـد كـان اإلمــام

ُأرض ِا قراءتك عىل العاملُأوهل: ٍبْ َ كتابـا قـد عرفـُ إليك العاملَدفعَ أن يُوالثالث،  عليكِ العاملُوالثاين قراءة، ُ  ُه فيقـولً

 بـن ويف هـذا يقـول حييـى) ثناَّحـد (ِ أن يقـول يف املناولـةِ للطالـبُ ذلـك كـان جييـزِومن أجـل. )٢(»يه عنِِّوْار: لك

ِكنت عند مالك«: ٍصالح َّ تقرؤه عـيلُالكتاب، اهللا عبديا أبا : ٌل فقالُه رجَفسأل، ًساِ جالٍ أنسبن ُ  عليـك ُ أو أقـرؤهَ

 .)٣(» أنسبن ُثنا مالكَّحد: إن شئت، هِّقل يف ذلك كل: فكيف أقول؟ فقال له، ُأو جتيزه يل

ِلغمـرا أيب بـن الـرمحن عبد ُّ املرصيُوقال الفقيه ْ ، ٍ وهـبُ ابـنَاجتمـع«: )#٢٣٤ت( القاسـم ِ ابـنُصـاحب، َ

َ إذا أخذت الكتابِّأين: ِالعزيز عبد بن ُوأشهب، ِ القاسمُوابن  .)٤(»أخربين:  فيهَ أن أقولِثِّ من املحدُ

ــة ــول ِوأمــا يف الكتاب ــة فيق ــن ُشــعبة واملكاتب ٍقلــت ملنــصور«: )ه١٦٠ت( احلجــاج ب ــول: ُ ــت إيل أق ُإذا كتب َّ َ :

ُإذا كتبــت إليــك ألــيس قــد حــدثتك؟: ؟ فقــال)َّحــدثني( َّ كــان «: )ه١٩٧ت (ٍ وهــببــن اهللا عبــد ُويقــول. )٥(»!َُ

ِ يكتب إىل الليثٍ سعيدبن حييى
ُ عـروة يكتـب إلبـن ُوكـان هـشام،  سـعيدبـن َّحدثني حييـى: فيقول، ٍ سعدبن ُ ُ يـه َ

 .)٦(»حدثني هشام: ُفيقول

                                         
 .٣٣٢:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ١(

 .٣٢٣:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٢(

 .٣٣٢:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٣(

 .٣٣٣:، صداديب البغالكفاية يف علم الرواية، للخطي)   ٤(

 .٣٤٣:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)  ٥(

 .٣٤٤:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)  ٦(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣١٥  

ؤتى ُ يـٍ شـهابُكـان ابـن«: )ه١٧٩ت (ٍ أنـسبـن ُ فيقـول مالـكِ والكتابةِ عن املناولةِ اخلاليةِوأما يف اإلجازة

هــذه : ٌةَّفيقــال لــه وهــي مطويــ، ٍ شــهابِ ابــنُفيهــا أحاديــث،  والتــي تليهــاِيه اإلهبــامَعُ بإصــبَوأشــار، ِحيفةَّبالــص

َأنح:  لهُلفيقا، نعم: أحاديثك؟ فيقول ُدثُ ومـا «: ٌ قـال مالـك»نعم:  شهاب؟ فيقولُثنا ابنَّحد:  هبا عنك ونقولِّ

ِها وال قرَ وال قرأٍ شهابُفتحها ابن  . )١(»ً جائزاٍ شهابُرى ذلك ابنَوي: قال مالك،  عليهْئتُ

 َنـا إال أن ذهـابَثنا وأخربَّ بحـدِ عـن اإلجـازةِ التعبـريِ إىل جوازْ املحدثني مل يذهبَغم من أن بعضُّوعىل الر

ّقـوال نظريـ،  املـذهبنيِ أحـدِ برتجـيحَ القـولَجعـل، ِ املنقولةِه يف األخبارِزُّ متيِمَوعد،  ذلكِ إىل جوازهم منٍكثري ال ، ًاً

 .  واهللا أعلم، ثنيِّ املحدِلَ عمِ يف واقعٌةَّ عمليٌ عليه آثارُبَّيرتت

 : ادةَجِالو:  الرابعُالطريق

ُوجـد جيـد (ِّ الثالثيِ من الفعلٌدر مصِادة يف اللغةَجِالو ِ َ ُ مولـد غـريٌوهـو لفـظ، )َ ٌ َّ َ مـسموع مـن العـُ قـال . ِبَرٍ

َّفرع املولدون من هذا «: ُّ زكريا النهرواينبن  أبو الفرج املعاىفُالعالمة َ وجـد ِرِ بـني مـصادِبَرَ العـِن تفريقِم: أي[َّ َ َ

ٌوجادة: َقوهلم] )٢( بني املعاين املختلفةِللتمييز َن العلم أخذ من صِا كان مم: ِ َ ِِ ِحيفة مُِ ٍن غـري سـامعٍ وال ، ٍوال إجـازة، ِ

 .)٣(»ٍمناولة

 أهنـم يقـصدون ِ املحـدثني هلـذا املـصطلحِع اسـتعامالتُّ تتبـِ مـن خـاللُفيظهـر،  يف االصطالحُجادةِوأما الو

ٍجادة أن يقف الراوي عىل كتابِبالو َ ِّ شـيخ بخطـِ من مرويـاتَ أو أحاديثِ ْ ثقـة بحـرضِّه أو بخـطٍ ها ْومل يـسمع، ِتهٍ

ُ أو نحوهاٌوال له منه إجازة، ُالواجد
)٤(. 

 : ٍ جمهولٍ أو كتابٍ معروفٍإما أن تكون لكتاب: ها املحدثون عىل نوعنيَ التي استعملُجادةِوالو

ِّجادة يف كتاب مصنِالو: النوع األول َف مِ
 : ِعروف اخلطٍ

َوخطه أو خـط مـن كتـب، ًف معروفاصنًِّ معروفا واملُ الكتابُ يكونِوعويف هذا النَّ ُّ ومـن ، ً أيـضاًعروفـاَ لـه مُّ

ِوجدت يف كتـاب«: )ه٢٣٥ت( أيب شيبة بن ِ بكر احلافظ أيبُ ذلك قولِأمثلة عـن ، ُحـدثنا شـعبة: ِّ أيب بخطـه قـالُ

                                         
 .٣٢٩:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)  ١(

مـن فائـدة االخـتالف يف أبنيـة املـصادر «): ٣٢٤:صاجلليس الصالح الكايف واألنـيس الناصـح الـشايف، ( زكريا يف بن ويف هذا يقول املعاىف)   ٢(

ٌوجدان يف املال، ووجود يف اإلدراك، وموجـدة يف الغـضب، ووجـد يف الغنـى، وجـدة يف املـال، : ُحيصل الفرق بني املعاين املختلفة، كقوهلم ٌ ٌ َِ ِْ ِْ ِ ِ ِْ ُ ْ ٌ ُ ُ َْ َ َ ِ ٌ

ِووجد يف احلب والغضب، والفعل فيه كله وجد جيد َِ ََ َ ِّ ْ َُّ ُُ َ ٌ« . 

 .٢٨٨:معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، ص: وينظر. ٣٢٤: زكريا النهرواين، صبن اجلليس الصالح الكايف، أليب الفرج املعاىف)   ٣(

 .٢٨٩:معرفة أنواع علم احلديث، البن الصالح، ص: قارن)   ٤(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣١٦  

ــامك ِس ــن ِ ــربب ــابر، ٍ ح ــن ج ــن ِع ــمرةب َ س ُ ــي، َ ــال^ َّأن النب ــة(:  ق ــوا ليل ــَاطلب ــْدَ الق ــرش األواخ ِر يف الع ِ ــن ِ ِر م

 .)٢(»)١()َرمضان

ــول ــه ق ــرُومن ــن وِ عم ــة أيبٍ هــشامب ــاب«: )ه٢٤٥ت(َّ احلــراين َ أمي ــدت يف كت ِوج ــابُ ِ عت ــن َّ ــشريب ــن ، ٍ ب ع

ٍ مطعـمبـن ِبـريُ جبـن ِعن حممـد، ِّعن الزهري، ٍ راشدبن إسحاق ِ
ٍعـن أبيـه جبـري، ُ َّ سـمع النبـي ]أنـه[، ُ َ

ُ يقـول ^ِ

ُهاؤم غيبه(: ِالكعبة َ إليه مفتاحَعَ حني دفَ طلحةبن لعثامن ْ ِّ َ ْ ُفلذلك يغيب املفتاح: قال، )٣()ُ ُ َّ ُ
ِ َِ ٍ بـشري بـن ُابَّوعتـ. )٤(»ِ

ِهو جد عمر وال إشـكال يف ، ٍ هـشامبـن وِه عمـرِ عنـد حفيـدٌ معـروفٍابَّ عتـَكتـابَّإن : أي؛ )٥(هِّ ألمـٍ هـشامبن وُّ

  .واهللا أعلم، هِجادتِو

 )٦(َ هـذا احلـديثُتْخَنـس«: )ه٢٥٢ت (ِّ املثنـى البـرصيبـن ِ موسى حممـد أيبِ احلافظُقول، ًومن ذلك أيضا

َعن شعبة، ُ غنَدرِمن كتاب ِّعن أيب البخَرتي، ٍعن عطاء، ُ َعن عبيدة، َِ ِعن ابن الـزبري، َ ْومل أسـمعه ، ^ ِّعـن النبـي، ُّ

 . )٧(»منه

ٍ يف كتاب جمهولُالوجادة: النوع الثاين ٍ : 

ْ يف كتـاب مل يعـرفِحاديـث األِ لـبعضُجـادةِ تكون الوِويف هذا النوع ُ  ُوع قـول هـذا النَّـِومـن أمثلـة، هُصنِّفُ مـٍ

ِوجدت يف كتاب باملدينة عن «: )ه٢٤٨ت (ِّ صالح املرصيبن احلافظ أمحد ٍ ِّ حممـد الـدراورديبـن العزيـز عبـدُ َْ َ َّ ٍ ،

                                         
: ، رقـم)مـسنده(، والبـزار يف )٢٠٨٠٩: (، رقـم)املـسند( ، ومـن طريقـه اإلمـام أمحـد يف)٨١٥(رقم ) مسنده(أخرجه أبو داود الطياليس يف )    ١(

. »ًهذا احلديث ال نعلم أحدا يرويـه عـن سـامك إال رشيـك«: وقال البزار.  حرببن اهللا النخعي، عن سامك  عبدبن ، عن رشيك)٤٢٦٧(

، ويف سـنده »لـيس بـه بـأس«): ٤/٣٦٤ :اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم(اهللا قال فيه ابن معني كام يف   عبدبن رشيك: واحلديث يف سنده

: اجلـرح والتعـديل، البـن أيب حـاتم: ينظـر. »مـضطرب احلـديث: ، وقال فيـه اإلمـام أمحـد»ثقة«  حرب، قال فيه ابن معني بن سامك: ًأيضا

 .»رجال أمحد رجال الصحيح«): ٣/١٧٥: جممع الزوائد ومنبع الفوائد(، وقال اهليثمي يف ٤/٢٧٩

 أيب شـيبة بـن مل يروه عن شـعبة إال حممـد«: ، وتعقبه بقوله)٢٨٥: (ً، واملعجم الصغري، له أيضا، رقم)١٩٠٦( للطرباين، رقم املعجم الكبري،)   ٢(

 .»وجادة يف كتابه

 .»رواه الطرباين يف الكبري، ورجاله ثقات«): ٣/٢٩٢: جممع الزوائد ومنبع الفوائد(قال اهليثمي يف )     ٣(

 ).١٥٣٦: (اين، رقماملعجم الكبري، للطرب)   ٤(

 .٥/١١٩٩: تاريخ اإلسالم، للذهبي: ينظر)   ٥(

ُّ عمرو السلامين، عن عبدبن َاحلديث الذي رواه عبيدة: يقصد)    ٦( ِّ َ الزبري أن رجلني تداعيا عند رسول اهللا بن اهللا ٍ ُِّ َّ َّفحلَف املـدعى عليـه بـاهللا ^ ِ َ َ

ِ غفر لك بإخالصكَّإن اهللا«: ^الذي ال إله إال هو، فقال رسول اهللا 
َ َ ، )١٦١٠١: (، رقـم)مـسند املـدنيني(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند . »َ

ِال أعلم أحدا تابع شعبة عىل قولـه«: َّ، وعقب عليه بقوله)٥٩٦٢: (، رقم...)كيف اليمني: باب(والنسائي يف السنن الكربى، يف القضاء،  َ ًَ ُ :

ِعن أيب البحرتي، عن عبيدة، عن ابن الزبري ِّ« . 

 )٢١٧٨، ٢١٧٧: (، رقم) الزبريبن اهللا مسند عبد(البحر الزخار، أليب بكر البزار، )   ٧(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣١٧  

 ِعـن ابـن، َّتامر الـٍ صـالحبـن ِعـن حممـد، ٍ عـوفبـن الـرمحن عبـد بـن َ عمربن ِالعزيز عبد بن ِ حممدبن ِوإبراهيم

ٍ مطعمبن ِبريُ جبن ِعن حممد، ٍشهاب ِ
ِ هشام حني قدبن ِقال أبو جهل: قال، عن أبيه، ُ َ مكـة منـرصفه عـن محـزةَمٍ ُ َ َ ُ :

ٍ قريشَيا معرش َ حممدا قد نزلَّإن، ُ َريـد أن يـصيبُوإنام ي،  طالئعهَوأرسل، َبِ يثرً ُ ُّذروا أن متـروا ْفاحـ، ً مـنكم شـيئاُ

َلقوع، »...ِربوهُوأن تقا، َطريقه َ احلديث صَأرجو أن يكون«:  بقولهٍ صالحبن ُ أمحدُ عليه احلافظَّ  .)١(»ًحيحاُ

لـه «:  فقـال)ه٦٤٣ت ( الـصالحُهـا ابـنَ ذكرِجـادةِ الوِ عام أخذه الراوي بطريقِ املحدثني يف التعبريُوطريقة

ِّوجدت بخط: أن يقول َويذكر، ٍ فالنُ ِّوجـدت أو قـرأت بخـط: َأو يقـول، ِملـتن واِ اإلسـنادَ سـائرَويسوق، َ شيخهُ ُ ُ 

َويذكر الذي حدثـه ومـن فوقـ، ٍ عن فالنٍفالن َ ًهـذا الـذي اسـتمر عليـه العمـل قـديام وحـديثا. هََّ ً ُ  ِوهـو مـن بـاب، َّ

ِع واملرسلِطَاملنق ِوبا من االتصالَغري أنه أخذ ش، َ ِّوجدت بخط:  بقولهً  .)٢(» فالنُ

ًمرة شـيئاَ من سـُ احلسنِمل يسمع«: )ه٢٣٣ت ( معنيبن  حييىُصالح قول الُه ابنَ عىل هذا الذي ذكرُّويدل ُ ،

 .)٣(»ٌهو كتاب

ٍ جـريج عـن ِ ابـنِ عن حديث]القطان[ سعيد بن ُسألت حييى«: )ه٢٣٤ت( ِّ املدينيبن ِّومن ذلك قول عيل

ِّعطاء اخلراساين  .)٤(»ه إليهَ دفعٌإنام هو كتاب، َال يشء:  فقال!أخربين: إنه يقول: ُفقلت، ٌضعيف:  فقال؟ُ

ــيل ــال العج ــة ) ه٢٦١ت( ُّوق ــس(يف ترمج ــحاق ال ــسمع«: )ِّبيعيَّأيب إس ــارثْمل ي ــن ح ــةٍ م ــور إال أربع  َ األع

 .)٥(» أخذهٌ ذلك إنام هو كتابُوسائر، أحاديث

ما ُق: اطِ   ا   

  : ُسلك رواة احلديث يف سبيل حفظ األحاديث النبوية طريقني

 :  يف الصدورُاحلفظ: ريق األوىلالط

 هبـم ْبـتُوقـد رض، ِاكرةَّه يف الـذِ ونقـشِ املـسموعِ عـىل حفـظٍ عجيبةٍدرةُوىل بقُ األِ يف العصورُ الرواةَزَّوقد متي

ــال ــُاألمث ــضارِ املحفــوظِدرة عــىل اســتذكارُ يف الق ــِه بألفاظــِ واستح ــق، هِه وحروف ــد أعــاهنم عــىل حتقي ــظِوق  ِ حف

 : هاِّمن أمه، ٌدةِّ متعدُ عواملِر يف الصدوِاألحاديث

                                         
 .»رجاله ثقات«): ٦/٦٨: جممع الزوائد ومنبع الفوائد(وقال اهليثمي يف ). ١٥٣٢: (املعجم الكبري، للطرباين، رقم)   ١(

 .٢٨٩:معرفة أنواع علم احلديث، البن الصالح، ص: ينظر)   ٢(

 .٤/٢٢٩): رواية الدوري( التاريخ، البن معني )  ٣(

 .٧٥٣:العلل الصغري، للرتمذي، ص)   ٤(

 .٣٦٦:الثقات، للعجيل، ص)   ٥(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣١٨  

 :  بدين الرواةِ األحاديثُارتباط: ًأوال

ــابعيُويف هــذا املعنــى يقــول ــنَّإن«: )ه١١٠ت ( ســريينبــن ُ حممــدُ اجلليــلُّ الت ٌ هــذا العلــم دي ويقــول . )١(»َ

ــاركبــن اهللا عبــد ــِ األحاديــثُفارتبــاط. )٢(»ينِّ مــن الــدُاإلســناد«: )ه١٨١ت ( املب  وعــن ^ ِّالنبــي عــن ِةّ املروي

ِووجـوب اتباعـه ألحكـامهام،  املـسلمِوعالقة ذلك بسلوك، رآن الكريمُاهللا عليهم بالق  رضوانِه الكرامِصحابت ِ
ُ ،

،  يف الـصدرهِحفظـثم ، هِ بتلقيه من أهلِهم إىل االهتاممَعَدفبل ،  املسموعةَ األحاديثَ حفظِ احلديثِ عىل رواةَمَّحت

: )ه١٩٨ت( ٍّ مهـديبـن ِالـرمحن عبـد ُ ذلك قـولُشري إىلومما ي،  والنسيانِتُّالتفلً خوفا من ِومعاهدة هذا احلفظ

ِحمرم عىل الرجل« ٌ َّ ِ أن يروي حديثا يف أمرُ ً ِ الدين حتى يتقنَه وحيفظه كاآلية من القرآنَ ِ َِ  .)٣(»لُ الرجِمْ وكاسُ

 : بعَّ الطُ وصفاءِ الذاكرةُةَّدِح: ًثانيا

َما كتبت سوداء«: )ه١٠٣ت( ِّ الشعبيُقول،  طباعهمِوصفاء، مهِواكرَدة ذِ عىل حُّومما يدل ، ُّ يف بيـضاء قـطُ

ُوما سمعت من رج َل حديثا قط فأردت أن يعيدُ ُُ ُّ ً ٍمـا قلـت لرجـل«: )ه١١٨ت(َّ السدويس  قتادةُقولو. )٤(»َّه عيلٍ ُ 

ُّ حديثا قـطُما استعدت«: )ه١٢٥ت( ِّ الزهريٍ ابن شهابُوقول. )٥(» عيلْدِأع: ُّقط ٍوال شـككت يف حـديث، ً  إال ُ

ًحديثا واحدا َفسألت صاحبي فإذا هو كام ح، ً  . )٦(»ُظتِفُ

ِكان قتادة أحفـظ أهـل«: )ه٢٢٤١ت( حنبل بن  أمحدِاإلمامًومن ذلك أيضا قول  َ ًال يـسمع شـيئا ؛  البـرصةُ ُ

ٍوقرئ عليه صحيفة جابر، َظهِإال حف ُِ َ مرة واحدة فحفظهاُ ِ ً ٍرشمَ خـبـن ِّ وقول احلافظ عيل.)٧(»ً كـان «: )ه٢٥٧ت (َ

َ يميل سبعني ألفراهويه بن ُإسحاق  . )٨(»ً حفظاٍ حديثُ

 : ُ وتعاهدهاِ األحاديثُتكرير: ًثالثا

وال ، ِ يف الــذاكرةَّ وتــستقرَحتــى تثبــت، ِبْ عــىل القلــِ األحاديــثِ احلــديث بتكريــرُ املحــدثون وحفــاظَّاهــتم

 النخعـي ٍ قـيسبـن علقمـة ُقـول،  منهـاٌ كثريةٌ األحاديث نصوصِ عىل اهتاممهم بتكريرَّوقد دل، ِ للنسيانَتتعرض

                                         
 .١/١٤: مقدمة صحيح مسلم)   ١(

 .١/١٥: مقدمة صحيح مسلم)   ٢(

 .١٦٧:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٣(

 .٢/٢٥٣: امع، للخطيب البغدادياجلامع ألخالق الراوي وآداب الس)   ٤(

 .١/١٧٣): اهللا  ابنه عبدةيارو( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٥(

 .١/١٨٦): اهللا  ابنه عبدةرواي( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٦(

 .٧/١٣٥: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٧(

 .٢/٢٥٣: داب السامع، للخطيب البغدادياجلامع ألخالق الراوي وآ)   ٨(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣١٩  

ِوا كر احلديثُأطيل«: )ه٦٢ت(
ُ ال يدرسَّ َُ  بـن وُكـان عمـر«: )ه١٣٢: حـوايل. ت ( يـساربـن َوقول صـدقة. )١(»ْ

َ جيزئ الليلٍدينار ُ أجزاء ثلثا ينامَ ثالثةِّ ً ُ ُوثلثا ي، ٍ َوثلثا ي، صيلً  . )٢(»ُذكر فيه احلديثً

ُأيــضا قــولومــن ذلــك  ُ حــديث أنفــسكم وفكــر قلــوبكم َاجعلــوا احلــديث«: )ه١٦١ت( ِّســفيان الثــوري ً ْ ُِ ُ ُ ََ
ِ ِ

ِ مالعببن  أمحد وقول احلافظ أبو الفضل.)٣(»وهُحتفظ ِ
 بـن الفـضل[ ُسـمعت أبـا نعـيم«: )ه٢٧٥ت (َّ حيـانبن ُ

ٍحـافظ أمـني عليـه: ٍ إال عـن ثالثـةُ احلـديثَخـذؤُال ينبغي أن ي:  يقول]دكني َثـم يأخـذ نفـسه ، ٍرف بالرجـالعـا، ٍ ُ ُ

ُبدرسه وتكريره حتى يستقر له حفظه ُ ِ ِ ِ ِ
َّ ِْ َ  ِ األحاديـثِ يف حفـظِ العوامـلِّ كـان مـن أهـمِبْ عىل القلُفهذا التكرير. )٤(»َ

 . نسيانهِ وعدمِوتثبيت املحفوظ

ِمذاكرة األحاديث: ًرابعا ُ وتدارسهاُ ُ : 

ِ هي ذكر األحاديثُواملذاكرة
ويف ، ِبْها يف القلـِ ونقـشِها يف الذاكرةِ عىل تثبيتُمما يعني، ُدارسهاوت،  أمام الغريُ

ُّ النخعيُهذا املعنى يقول إبراهيم ْ احلديث فليحدثَ أن حيفظُهَّمن رس«: )ه١٩٦ت( َ ِّ َ حيدثْولو أن،  بهُ  بـه مـن ال ِّ

 .)٥(»رهْدَ يف صِ ذلك كان كالكتابَفإنه إذا فعل، َيشتهيه

 احلميـد عبـد بـن ِقـول جريـرومن ذلـك ،  احلديثِ من املحدثني ال يتوانى عن مذاكرةٌوهلذا املعنى كان كثري

ُويصحح، نا بينَُكنا نتذاكر«: )ه١٨٨ت( ِّ ٍ بعضنا من بعضُ : )ه١٩٨ت( ٍّ مهـديبـن الـرمحن عبدقول  ومثله .)٦(»ُ

ًالـرمحن ليلـة يف  ُوعبـد ٌ وكيـعَتـذاكر« )ه٢٣٤ت(: ِّ املـدينيبـن ِّ ومنـه قـول عـيل.)٧(» احلـديثُ نتـذاكرَا بمكـةكنّ«

ْ احلرام فلمِمسجد ُّ يزاال حتى أذن املؤذن أذان الصبحِ ِّ َّ«)٨( . 

 ِتُّه للتفلـَضـِّه وال يعرَ حفظـَتِّ حتـى يثبـِ احلديث مع اجلواري والـصبيانُ املحدثني كان يتذاكرَبل إن بعض

ْيسمع العلم من عـرأنه كان «: )ه١٢٥ت( ِّ الزهريٍ شهابِومن ذلك ما جاء عن ابن، ِسيانوالنِّ َُ ِ وغـريه فيـأيت َوةُ

ُإىل جاريــة لــه وهــي نائمــة فيوقظهــا ٌِ ٍ
ٌاســمعي حــدثني فــالن كــذا: ُفيقــول، ُ مــايل ومــا هلــذا : ُفتقــول، ٌوفــالن كــذا، َّ

                                         
 .٢/٢٦٦: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي)   ١(

 .٢/٢٦٤: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي)   ٢(

 .٢/٢٦٦: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي)   ٣(

 .١٦٥:، صالبغدادياية، للخطيب الكفاية يف علم الرو)   ٤(

 .٢/٢٦٨: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي)   ٥(

 .٢/٦٧٩: املعرفة والتاريخ، للفسوي)   ٦(

 .٩/٤٤٧: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)   ٧(

 .٢/٢٧٤: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي)   ٨(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٢٠  

َقد علمـت أنـك ال تنتفعـني: احلديث؟ فيقول ِ َ سـمعته اآلن فـأردت أن أسـتذكرهْولكـن،  بـهُ
ِ ُ ومنـه مـا ذكـره . )١(»َُ

َأنه كان يأيت صبيان الكتاب فيجم«:  الزبيدي رجاءبن  إسامعيللتابعي اعن، ُاألعمش َّ ُ ُع الغلـامن فيحـدثهم كـيال ِ ِّ ُ َُ
ِ

 .)٢(»َينسى حديثه

 :  الكتابةِ عن طريقُاحلفظ: الطريق الثانية

 ُيلحـظ،  األحاديث من خالهلـاونفظحي،  قبل التصنيف احلديث التي كان املحدثونِوالناظر يف أشكال كتابة

 :  الكتابةِ من أشكالِ شكلنيَوجود

 :  املؤقتةُالكتابة:  األولُالشكل

، ٌتـةَّ مؤقٌةَّ مرحليـٌوإنـام هـي كتابـة، ٍ دائـمٍ فيهـا بـشكلِ املكتـوبَ منهـا تثبيـتُ اهلدفِ التي مل يكنُهي الكتابةو

 : ام منهٍ من كل واحدِفَ اهلدِها يف نوعني عىل حسبُ جعلُويمكن

 : ِ املكتوبُ ثم حموِفظ للحُالكتابة:  األولُالنوع

ِ أن تكون بديال عن حفظِ من هذه الكتابةُفليس اهلدف  ِ احلفـظِ مـن ثبـاتُ منهـا التأكـدُبل اهلـدف، دورُّ الصً

ِه مما كتب عليهِ وإزالتِ املكتوبِ يلجؤون بعد ذلك إىل حموُولذلك كان الرواة، هِه ومتانتِوقوت ومن ذلـك مـا جـاء . ُ

 َأمـا علمـت أن الكتـاب: قـال، َرَ يل النظـائْاكتـب«:  قـيسبـن َ أنه قال لعلقمة)ه٦٢ت( األجدع بن ٍعن مرسوق

َيكر َه ثـم  أُمـَّإنـام أتعل: قال، هُ   الفـراء موسـىبـن  حمبـوب أيب صـالح الثقـةُومنـه قـول. )٤(»ال بـأس: قـال، )٣(حمـاهَّ

َسألت ابن«: )ه٢٣١ت( ِلوال الكتاب ما حف:  فقال؟ِ احلديثِ عن كتابِ املباركُ
 . )٥(»انْظُ

 :  املكتوبُ ثم نقلُةّ املرحليُالكتابة: النوع الثاين

أو ، ِطِ عـىل احلـوائِكالكتابـة،  عليهـاُ الكتابـةُ التـي يمكـنِ األدواتِ نقصِ بسببُ الكتابةُويف هذا النوع تكون

حتـى ، ٌتـةَّ مؤقٌةّ آنيـٌة هـي كتابـِ يف هـذه احلالـةُوالكتابـة. هـاِنحو وأ، ِعال النِِّهورُظ وأ،  األيديِأو راحات، ِاملالبس

ُ ونسخه إىل صِ املكتوبَيتسنى للراوي نقل َ  .ِبه املحفوظةُتُ وكِه الثابتةِفُحَ

                                         
 .٢٩٢:، واملدخل إىل السنن الكربى، أليب بكر البيهقي، ص٢/٢٦٨: خالق الراوي، للخطيب البغدادياجلامع أل)   ١(

 .٢٩٢:املدخل إىل السنن الكربى، أليب بكر البيهقي، ص)   ٢(

 .٤/٨: املخصص، البن سيده: ينظر). أحموه(أحماه لغة يف )   ٣(

 .١/٢١٣): اهللا بدرواية ابنه ع( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، ألمحد)   ٤(

 .١١٤:تقييد العلم، للخطيب البغدادي، ص)   ٥(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٢١  

ِكنت أكتب عنـد ابـن«: )ه٩٥ت (ٍبريُ جبن  سعيدُومن أمثلة ذلك قول ُ ُ َ عبـاس يف صـُ ، َحيفتي حتـى أمألهـاٍ

ِثم أكتب يف ظهر ُ ِّثم أكتب يف كفي، )١( نعيلُ ُ ُ«)٢( . 

ِكنت أسمع من ابن« :ًوقال أيضا َ عبـاس احلـديث بالليـل فأكتبـه يف واسـطة رحـيل حتـى أصـبح ِ وابـنَمرُ عُ ْ ُِ ُ ٍِ ُ ِ َ

َوأنسخه َ«)٣(. 

َرأيتهم يكتبون عند«:  األوديٍ حنَشبن اهللا عبدالتابعي وقال  ِّ القصب عىل أكفهمِ بأطرافِ الرباءُ ُ ِ َ«)٤(. 

ِ يكتـب احلـديث بالليـل يف احلـائطُكـان سـفيان«: )ه١٨٠ت( الثـوري ٍ سعيدبن ُوقال املبارك َ ُ َفـإذا أصـبح ، ُ

َنسخه   .)٥(»َّثم حكه، َ

 :  الدائمةُالكتابة: الشكل الثاين

ِ أو الـصحفِبُتُ يف الكِ املكتوبُ منها بقاءُقصدُ التي يُوهي الكتابة
ُ ها ِسخبنـ  يقـومً مرحليـةًوليـست كتابـة، ُّ

ُ كتابتهـا يف َّتميـ إمـا أن ُ الدائمـةُوهذه الكتابة.  يف صدرهِ احلفظِ من ثباتَها إذا تيقنِ بمحوُأو يقوم،  آخرٍإىل مكان

 . السامعِ جملسِ أو بعد انتهاءِامعَّ السِجملس

 :  السامعِ احلديث يف أثناء جملسُكتابة: ًأوال

ٍ شدادبن ِجامععن  ما جاء ِومن أمثلة هذه الكتابة ًرأيت محادا «: أنه قال) ه١٢٧ت( املحاريب َّ يب  أُهـو ابـن[ُ

ُ يكتــب عنــد إبــراهيم ]ســليامن ــعدبــن ِ الربيــعُقــولومــن ذلــك  .)٦(»ٍ يف ألــواح]عــيَالنخ[ُ . ت( اجلعفــي ٍ س

ِرأيت جابرا يكتب عند ابن«: )ه١٥٠:حوايل ُ ُ ومنـه . )٧(»ٍ يف ألـواح]ُّالرمحن اجلمحـي عبد بن اهللا عبدهو [ٍ سابط ًُ

ُرأيــت : قالــت،  طــاوسُ اهللا مــوالةُي أمــةحــدثتن«: )ه١٥٠: حــوايل. ت( اللؤلــؤي  داودبــن  موســىقــولًأيــضا 

 .)٨(»ميل عليهُ وهو يٍبارِ كٍ عند طاوس يف ألواحُليم يكتبُ أيب سبن َليث

                                         
ًويبدو يل أن كتابة احلديث عىل ظهور النعال يف ذلك العرص مل تكن، يف عرفهم وعاداهتم، مما  يعد امتهانا أو استهانة باحلديث النبوي، وإال ملا )   ١( َ

 .وان اهللا عليهمُ جبري وأمثاله من أئمة التابعني، رضبن ُأقدم عليها سعيد

 .١٠٢:تقييد العلم، للخطيب البغدادي، ص)   ٢(

 .١٠٢:تقييد العلم، للخطيب البغدادي، ص)   ٣(

 .١/٤٣٩: السنن، للدارمي)   ٤(

 .١/٤٤١: السنن، للدارمي)   ٥(

 .٦٦٦:، وتاريخ أيب زرعة الدمشقي، ص٨/٤٥١: الطبقات الكربى، البن سعد)   ٦(

 .١/٣١٠: الرب له، البن عبدجامع بيان العلم وفض)   ٧(

 .١/٢٦٠): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن  العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)  ٨(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٢٢  

 : كتابة احلديث بعد انتهاء جملس السامع: ًثانيا

ُ أو يكتـب هلـم بعـد َحيث كانوا يكتبـون،  الذين كانوا يكتبون احلديثِ أكثرُ هو منهجِ من الكتابةُوهذا النوع ُ

  . السامعِلسجم

 َومـن كتـب، كتبـونَ العلم كانوا ال يِ من مىض من أهلُأكثر«: )ه٢٧٩ت( ِّ اإلمام الرتمذيُويؤيد ذلك قول

ُمنهم إنام كان يكتب  .)١(» السامعَ هلم بعدُ

  مـن أيب إسـحاقُ يـسمعُكان األعمـش«: )ه١٣٠: حوايل. ت ( أيب جعفر الفراءُ قولِ هذه الكتابةِومن أمثلة

 .)٢(» عنديٍ يف كتابْتعال انظر: ُوقال يل األعمش: قال، بها يف بيتيُ فيكتُوجييء، ]السبيعي[

ُومــن ذلــك أيــضا قــول ،  احلــارثبــن ُوخالــد، ُكــان حييــى القطــان«: )ه٢٤١ت( حنبــل بــن  أمحــدِ اإلمــامً

 ِ تـركُه بعـضِثـوكـان يف حدي، هـاُبُه فيكتِ إىل بيتـُ ويـذهبُكـان حييـى حيفـظ؛ َ ال يكتبون عنـد شـعبةٍ معاذبن ُومعاذ

 .)٣(»ال جيتمعون، َظِ ما حفُ فيكتبٍ يف جانبً ناحيةُ يقعدٌوكان معاذ، ِ واأللفاظِاألخبار

 : ال بد االهتامم فيها بأمرين،  من كتابهُثِّوها املحدُ التي ال يمحِ الدائمةِويف الكتابة

: قـال يل أيب«: )ه١٤٥ت ( عروةبن ِ هشامُومن ذلك قول، هِ الشيخ أو بكتابِ بحفظِ الكتابُمعارضة: أوهلام

ُبت؟ قلتكت ُعارضت؟ قلت: قال، نعم: َ ْمل تكتب: قال، ال: َ ُ«)٤( . 

 ِّ البـرصيِ احلـسنُ عـىل ذلـك قـولُّويـدل، ُ والتحريفُلفَّ به لئال يعرتيه التُ الكتاب والعنايةُتعاهد: وثانيهام

َإن لنا كتبا نتعاه«: )ه١١٠ت( ً  .)٥(»ُدهاَُّ

ا ُق: اأداِءط ا إ ا  :  

ُتي سبق ذكرها الِ التحملِرقُ إنام يكون بإحدى طِ احلديثُلُّحتم ْ ِ ُّ للراوي بعـد حتملـه للحـديث عـن ُال بدو، َ

ُويتعلق بـأداء احلـديث إىل الغـري ثـالث مـسائل. َّكام حتمله عن شيوخهه ِ إىل غريهَ أن يؤديال بد له، شيوخه ِ ُ ال بـد ، َّ

 : من احلديث عنها

 

                                         
 .٧٤٤:العلل الصغري، للرتمذي، ص)   ١(

 .١/٣٣٢): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن  العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٢(

 .٣٨:، رواية املروذي، ص حنبلبن العلل ومعرفة الرجال، ألمحد)  ٣(

 .٥٤٤:، واملحدث الفاصل بني الراوي والواعي، للرامهرمزي، ص٢/٤٥٣:  حنبلبن العلل ومعرفة الرجال، ألمحد)   ٤(

 .١/٣٢٥: الرب جامع بيان العلم وفضله، البن عبد)   ٥(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٢٣  

 : ه وحروفه أو بمعناهِ بألفاظِ احلديثُرواية: املسألة األوىل

ٍ احلديث ونقلته عىل درجةُمل يكن رواة ُ َ  ٍ ودرجاتَبل كانوا متفاوتني عىل مراتب،  واإلتقانِ يف احلفظٍ واحدةَ

 األلفـاظ أو ُ عنـه بعـضُومنهم كانت تغيـب، هاَعِه التي سمِه وحروفِ احلديث بألفاظُمنهم من كان ينقلف؛ ٍخمتلفة

ُفيعرب، ُبعض الكلامت َ كـام سـمع َ واحلـروفَفمـن أدى األلفـاظ، هاَّسدَ مـُّها وتـسدَّ حملُّ من عنده حتلٍ عنها بألفاظِّ
ِ

ُ من عنده ال كام سـمع سـميت روايتـهٍ األلفاظ فأتى بألفاظُومن غابت عنه بعض، ًرواية باللفظ: ُ روايتهْميتُس ْ َ
ِ :

 . باملعنىًرواية

، اقـلهـدة عـن النَُّ العِ يف إزالـةٌ احلديث باملعنى كافيةَ من املحدثني قبل التصنيف إىل أن روايةٌوقد ذهب كثري

ويف . )١(» عىل معنـاهِكم إذا جئناكم باحلديثُحسب«: )ه٨٥ت ( األسقعبن َ الصحايب اجلليل واثلةُ قولُيؤيد ذلك

ٍحدثنا بحـديث، يا أبا األسقع: نا له فقلِ أنا وأبو األزهرَدخلنا عىل واثلة«:  مكحولرواية أخرى قال ه مـن َ سـمعتِّ

ًام سمعنا احلديث مرة أو ثنتنيَّإن: فقال، ^ اهللا ِرسول َ ْ
ُثناكم باحلديث عىل معناه فحسبَّإذا حد؛ ِ

 .)٢(»كمِ

اهللا  َّكـام أن،  عـىل الـرواةٌقيضيتـ وٌ األلفاظ فيها مشقةَ روايةَّ باملعنى بأنِ الروايةِ املحدثون عىل جوازَّواستدل

ويـدل ، ً إذا كان املعنى واحداٍةَفِ خمتلٍه عىل وجوهَه قراءتِ لعبادَ وأباحٍفُ أحرِ عىل سبعةَ القرآنَسبحانه وتعاىل أنزل

 ًمعرفـة؛ ٍفُ أحرِه عىل سبعةَ كتابَه أنزلِإذا كان اهللا لرأفته بخلق«: )ه٢٠٤ت (اإلمام الشافعيعىل هذا املعنى قول 

َليحل هلم قراءت ،ُ قد يزلَ احلفظَّمنه بأن َّ كـان مـا ،  معنـىَهم إحالـةِ فيـه مـا مل يكـن يف اخـتالفُ اللفـظَه وإن اختلـفُ

ْ مــا مل حيــل معنــاهِ اللفــظُ فيــه اخــتالفَ اهللا أوىل أن جيــوزِســوى كتــاب ِ   ســعيد القطــانبــن حييــىُ ومثلــه قــول .)٣(»ُ

ٍووسع أن يقرأ عـىل وجـوه إذا ، ًرمةُ حُ أعظمَألن القرآن؛ ُع األلفاظُّ تتبِأخاف أن يضيق عىل الناس«: )ه١٩٨ت( ِ
ُ َ َ

 .)٤(»ًكان املعنى واحدا

 بـن ُءورجـا، ٍ حممـدبـن ُومنهم القاسم، هِه وحروفِ بألفاظِ احلديثِ روايةِ املحدثني إىل رضورةُوذهب بعض

ِأدركـت ثالثـة يـشددون يف احلـروف«: ٍ عـونبـن اهللا عبـدويف ذلـك يقـول ،  سـريينبـن ُوحممـد، َيوةَح ِّ ُُ ًالثـة وث، ً

                                         
 .١/٣٤١: جامع بيان العلم وفضله)   ١(

 .١/١٥٧): اهللا واية عبدر( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، ألمحد)   ٢(

 .٢٧٠:الرسالة، لإلمام الشافعي، ص)   ٣(

 .٢١٠:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٤(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٢٤  

ُيرخص  بـن ُفالقاسـم: ِ احلروفُوأما أصحاب، ُّعيَوالنخ، ُّوالشعبي، ُفاحلسن:  املعاينُا أصحابّفأم، ون يف املعاينُِّ

 .)١(» سريينبن ُوحممد، يوةَ حبن ُورجاء، ٍحممد

ِ حالة الكامل يف الرواية عىلٌّ إنام هو حضُ إليه هؤالء األئمةَ ما ذهبَّ يبدو أنْلكن ِ  ِروايـةِن قبـول ٌهني عـال ، َ

 ُ وإبـراهيمُكـان احلـسن«: )ه١٥٠ت( املـزين  عـونبـن اهللا عبد ُوالدليل عىل ذلك قول، بمعناه َمن روى احلديث

ِفذكرت ذلك البـن: قال،  هكذاًةَّومر،  هكذاًةَّ مرِثون باحلديثِّ حيدُّوالشعبي م لـو كـانوا َّأمـا إهنـ: فقـال،  سـريينُ

 .)٢(»مًوه كان خريا هلُعِثون كام سمِّحيد

َ سريين مل ير عدمُفابن  َ أنـه كـان يـرى الروايـة مـا يف األمـرُبـل غايـة،  بـاملعنىَن كان يروي احلـديثَّ ممِ السامعَ

ِ خريا من الروايةِباللفظ : ه حيـث قـالُ نفـس)ه١١٠ت ( سـريينبـن ُ مـا ذكـره حممـدً أيـضا ذلـكُويؤكـد،  بـاملعنىً

ُكنت أسمع«  .)٣(»ٌواملعنى واحد، ٌ خمتلفُاللفظ، ٍةَرشَ من عَ احلديثُ

ًرواية احلديث كامال أو خمترصا: املسألة الثانية ً : 

 ٍ بـسبب حاجتـه إىل جـزءأو، هِ حفظـِصـعوبةه وِ طولِ إما بسببِ احلديثِ املحدثني إىل اختصارُ بعضُقد يلجأ

ِإذا خفت أن ختطئ يف احلديث«: )ه٢٣٣ت ( معنيبن  حييىُومن األول قول، منه ُِ ِتـزد فيـهُ فـانقص منـه وال َ َ«)٤( .

 قـد )ه٢٤١ت (ٍ حنبـلبـن َاهللا يعنـي أمحـد عبـدُرأيـت أبـا «:  حممـد الـصائغبن َ أيب احلارث أمحدُومن الثاين قول

ِخيرج من أول؛  الباقيَوترك، ِه من احلديثَ حاجتَفأخرج، َ أحاديثَأخرج ُ ِ ُع َدَويـ، ًه شيئاِومن آخر، ً شيئاِ احلديثُ

 .)٥(»الباقي

ُّ جرب املكيبن ُويف ذلك يقول جماهد،  من املحدثنيٍ واحدُزه غري أجاُوهذا االختصار ُانقـص «: )ه١٠١ت( َ

ِ وال تزد فيهِمن احلديث َ«)٦( . 

ِا سفيان الثوري اختصار احلديثَّعلمنَ«: )ه٢٠٧ت( الكويف  أبانبن العزيز عبدويقول 
َ ُّ ُ«)٧( . 

                                         
 .١٨٦:، والكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص٢/١٧: املحدث الفاصل بني الراوي والواعي، للرامهرمزي)   ١(

 .٢/٣٩١): اهللا رواية عبد( حنبل بن  العلل ومعرفة الرجال، ألمحد) ٢(

 .١/٣٤٤: جامع بيان العلم وفضله)   ٣(

 .١٨٩:الكفاية يف علم الرواية، ص)   ٤(

 .١٩٤:الكفاية يف علم الرواية، ص)   ٥(

 .١٨٩:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٦(

 .١٩٣:الكفاية يف علم الرواية، ص)   ٧(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٢٥  

ــةِ جــوازَ املحــدثني عــدمُورأى بعــض ِ إخــالال بمعنــى احلــديثِيف االختــصارألن ؛ ً احلــديث خمتــرصاِ رواي ً 

ُكـان مالـك ال يـرى أن خيتـرص احلـديث إذا «: )ه٢٦٢ت ( شـيبةبـن  يعقـوب يقول احلافظويف ذلك، ِهومضمون َ َ ُ ٌ

  .)١(»^ اهللا ِكان عن رسول

ُسئل أبو عاصم النبيل«: ٌّوقال عباس الدوري ٍ ُيكره االختصار يف احلديث؟ قال: )ه٢١٢ت (ُ ألهنـم ؛ نعـم: ُ

  .)٢(»ئون املعنىُخيط

 ُ يــسمع عــن الرجــلاهللا عبــدُســألت أبــا «: )ه٢٧٥ت( هــانئ النيــسابوري بــن  إبــراهيمبــن ُوقـال إســحاق

َ وهو إسناد واحد فيجعله ثالثة أحاديث؟ قالَاحلديث ُ ٌُ ٌال يلزمه كذب: ٌ ُ ُ ِوينبغـي أن حيـدث باحلـديث، َ ، َعِ كـام سـمِّ

َوال يغريه ِّ«)٣(.  

ِعربا عىل الرغمُ مِديث احلُرواية: املسألة الثالثة ً  : ًه ملحوناِ من سامعَ

 ِ ألفـاظِ يف بعـضِشيوخ الُ بعضُ ذلك قد يلحنِومن أجل، ًها لساناِوأقوم،  العربِ من أفصح^ ُّكان النبي

ِ كام سمعها أو يعرهبا عىل وجهً هبا ملحونةُثِّدُفهل حي، ً ملحونة عنهمُ فيسمعها الراويِثياحلد ُ ِ ُ َ
  ؟ها الصحيحِ

ُّ احلـديث معربــا ويــدل عـىل ذلــكِ وروايــةِحــنَّ اللِ تقـويم إىل املحــدثنيُهــورذهـب مج ً َ  بــن ه عيــسىَمــا ذكـر، ُْ

َشــهدت األعمــش«:  قــال)ه١٨٧ت( أيب إســحاق الــسبيعي بــن يــونس ُسمع َ ســريين يــَإن ابــن: ٌقــال لــه رجــل، ُ

ِّحن فيحدَّ فيه اللَاحلديث ْث به عىل حلُ ُين يلحـن سـريُإن كـان ابـن: ُفقـال األعمـش، ِهنُ ، نَ مل يلحـ^ َّفـإن النبـي، َ

ُفقوم  . )٤(»وهِّ

َأعربوا احلديث«: )ه١٥٧ت( ُّ األوزاعي اإلمامقالو ًفإن القوم كانوا عربا، ِ َ ََ«)٥(.  

ُّ عيل احللواينبن ُ احلسن احلافظوقال َما وجدتم يف كتايب عن عفان«: )ه٢٤٢ت (ٍُّ ِّ حلنـا فعربـوهُ َفـإن عفـان ، ً

ِّ سلمة حلنا فعربوهبن ِما وجدتم يف كتايب عن محاد: نا عفانوقال ل، ُكان ال يلحن ُفإن محادا كان ال يلحن، ً وقـال ، ً

ِّ حلنا فعربوهَما وجدتم يف كتايب عن قتادة: ُمحاد   .)٦(»ُ كان ال يلحنَفإن قتادة، ً

ٍ يقوم كل حلن يف احلديثٍ صالحبن ُكان أمحد«: )ه٢٧٥ت(ُّالسجستاين وقال أبو داود  َّ ِّ«)٧(.  

                                         
 .١٩١:واية، صالكفاية يف علم الر)   ١(

 .١٩١:الكفاية يف علم الرواية، ص)   ٢(

 )١٩١٨: (، رقم٢/١٦٦): رواية ابن هانئ(مسائل اإلمام أمحد )   ٣(

 .١٩٥:الكفاية يف علم الرواية، ص)   ٤(

 .١٩٥:الكفاية يف علم الرواية، ص)   ٥(

 .١٩٦:الكفاية يف علم الرواية، ص)   ٦(

 .١٩٧:يب البغدادي، صالكفاية يف علم الرواية، للخط)   ٧(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٢٦  

ما ا :ا روا ُإ   وأُر   

إذ ؛  إليـهَضـيفُن أَ مـِ قائله أو بالنسبة إىلِ احلديثِ من أنواعٍ نوعِّ لكلً خاصةٍ املحدثون مصطلحاتَاستخدم

ون وقـد يكـ،  رضـوان اهللا علـيهمَ الـصحابةُوقد يكون مصدره، ^ حممد ُّه هو النبيُ قد يكون مصدرَ احلديثَّإن

ِ اسـتعمل املحـدثون مـصطلحات خاصـة لتمييـز هـذه األنـواع الثالثـة عـىل وقـد، همَن بعـدَ فمـنيه التـابعُمصدر ٍِ ِ ً

ِحسب مصدر الرواية ِ  .َأو من أضيفت إليه، ِ

ِوأهم املصطلحات التي تعرب عن هذه األنواع الثالثة هي ِ ِِ ُ ِّ ُّ : 

 .املرفوع: ًأوال

 .املسند: ًثانيا

 .املوقوف: ًثالثا

 .املقطوع: ًارابع

 : ُوقد حتدثت عن هذه املصطلحات األربعة يف املطالب اآلتية

  : )اع( : ا اول

ِّاملرفوع يف اللغة اسم مفعول من الفعل الثالثي  ُِ ٍ َرفع(ُ ِوهو أصل واحد يدل عىل خـالف الوضـع، )َ ِ ُّ : تقـول؛ ٌٌ

ًرفعت اليشء رفعا َ ِوهو خالف اخلفض، ُ َرفعت الرجل«: يقال الزخمرش. )١(ُ ُ َنميته ونسبته: ُ ِومنـه رفـع احلـديث ؛ ََ
ُ

 .)٢(»^ِّإىل النبي 

ُفاملرفوع هو كام قال ابن الصالح، وأما يف االصطالح ِما أضـيف إىل رسـول اهللا : ُ َ َسـواء أضـافه . ً خاصـة^ُ

َالصحايب أو من دونه َ ٍوسواء كان اإلسناد متصال أو غري متصل، ُّ َّ ََّ ً ِ
ُ

)٣( . 

ِّرب الذي أضيف إىل النبي ُوينقسم اخل  : ِ إىل ثالثة أقسام^َُ

 : ملسو هيلع هللا ىلص املوحى به إىل النبي حممد ُاخلرب: القسم األول

 أو ِ هـذا اللفـظُ هـي نقـل^ ِّ النبـيُةَّومهمـ. ^ ٍه حممـدِّ إىل نبيـ القرآن أوحاه اهللاُِ أو معنى غريٍوهو كل لفظ

 . هذا املعنى إىل أمته

                                         
 .٢/٤٢٣: يف مقاييس اللغة، البن فارس) رفع(مادة : ينظر)   ١(

 .١/٣٦٩: يف أساس البالغة، للزخمرشي) رفع(مادة )   ٢(

 .١١٦:معرفة أنواع علم احلديث، البن الصالح، ص: ينظر)   ٣(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٢٧  

يـأتيني ، ن يف الـسامءَ مـُأنا أمني«:  قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا َ اخلدري أن رسولٍأيب سعيد ِ ما جاء يف حديثُويشري إىل ذلك

َباحا ومَامء صَّ السُخرب  .)١(»ًساءً

 :  نوعانملسو هيلع هللا ىلص ِّ املوحى به إىل النبيُواخلرب

عـن ،  ريض اهللا عـنهامٍ عبـاسِومثاله ما جاء عن ابن: ه عز وجلِّ إىل ربملسو هيلع هللا ىلص ُّه النبيُ ينسب الذيديثاحل: األول

َد أن يقولْال ينبغي لعب«: قال، هِّيام يرويه عن رب فملسو هيلع هللا ىلصالنبي  َإنه خري مـن يـونس: ٍ ُ َّ متـىبـن ٌ  ِففـي هـذا احلـديث. )٢(»َ

َّنرى أن النبي   . وجلَّه عزِّ إىل ربَهذا القولَ نسب ^َّ

ُ ال ينسب الذيديثاحل: الثاين
 اهللا عنـه  ريضَ به أبو هريـرةَثَّ ما حدُومثال ذلك:  وجلَّه عزِّ إىل ربملسو هيلع هللا ىلص ُّه النبيِ

ِ إيامنا واحتسابا غفَ رمضانَمن صام«:  قالأنه، ملسو هيلع هللا ىلص ِّعن النبي ُ ً ً إيامنـا ِرْ القـدَ ليلـةَومـن قـام، ِم مـن ذنبـهَّ له مـا تقـدَرً

ِواحتسابا غف ُ  . )٣(»هِبْم من ذنَّ له ما تقدَرً

 ِ مـن األحاديـثُّعـدُومـع ذلـك فهـو ي،  سـبحانه وتعـاىل إىل اهللاَِ القـول^ ُّ النبـيِبُنـسَ مل يِففي هذا احلـديث

ٍألن فيه إخبارا عن أمر؛ ^ ِّاملوحى هبا إىل النبي َ ما تقدم منُ وهو مغفرةٍّ غيبيً ِبـسبب الـصيام والقيـام؛ ِ الذنوبَّ ِ ِّ ،

 . أوحاه اهللا إليهٍ إال بوحي^ أن خيرب به النبي ُِنمكُ ال يٌوهو أمر

ِّ الكنـديٍ معـدي كـرببـن ِ املقدامُحديث القرآن ِى إليه بغريَوحُ كان ي^ َّومما يدل عىل أن النبي
: قـالأنـه ، ِ

َ أال إين أوتيت القرآن ومثله معه...«: ^ اهللا ُقال رسول ِ َ ُ ُ«)٤(.  

 :  االجتهاديُاخلرب: القسم الثاين

 ـ ِوهـو يف هـذه احلالـة.  أوحاه اهللا إليهٍوليس عن وحي، هِه واجتهادِ عن رأيُ الذي يصدرملسو هيلع هللا ىلص ِّ النبيُوهو قول

ُّ ال يقـر عـىل خطـأ يف اجتهـاده^إال أنـه ،  واخلطـأَ الـصوابُ حيتملٍهاد من اجتهادات البرش ـ ِّكأي اجت ولـذلك ، ُ

 َإن اخلـرب: ُمكـن القـولُي، وعـىل هـذا.  مـن اجتهـاد^ ما أخطأ فيـه ِ وتصحيحِ لتصويبُ اإلهلي ينزلُكان الوحي

ً إقرارا أو تصويباِ إىل الوحيِاالجتهادي يعود يف النهاية ً. 

                                         
 ).١٠٦٤: (، رقم)ذكر اخلوارج وصفاهتم: باب(أخرجه مسلم الزكاة، )   ١(

 ).٧٥٣٩: (، رقم)روايته عن ربهملسو هيلع هللا ىلص ذكر النبي : باب(  أخرجه البخاري يف التوحيد )  ٢(

 ).٢٠١٤: (، رقم)باب فضل ليلة القدر(خرجه البخاري يف فضل ليلة القدر أ)    ٣(

، ومجيـع رجـال )٤٦٠٤: (، رقـم)لـزوم الـسنة: بـاب(يف الـسنة، ) السنن(، وأبو داود يف )١٧١٧٤: ، رقم٢٨/٤١٠: املسند(أخرجه أمحد يف )  ٤(

 .إسناده ثقات



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٢٨  

ٌ إمــا وحــي مــن اهللا رصفُاحلــديث«: )ه٧٩٠ت ( الــشاطبيُاإلمــامقــال  ِ
 عليــه ِ مــن الرســولٌوإمــا اجتهــاد، ٌ

ٍ معتــرب بــوحي صــحيحُ والــسالمُالـصالة ٍ ٌ َ ٍ مــن كتــاب أو ســنةَ ُ ال يمكــن فيــه التنــاقضِوعــىل كــال التقــديرين، ٍ  مــع ُ

ِوإذا فرع عـىل القـول،  ]٤ – ٣: النجم[ Z 4  3   2 1 0 / . -  , + ]ُ والسالم ُألنه عليه الصالة؛ اهللا ِكتاب
ِّ ُ 

َفال يقر عليه البتة؛ هِّ اخلطأ يف حقِبجواز َّ ُّ ِفال بد من الرجوع؛ ُ َّ  اخلطـأ أوىل ِفـيبن ِ عىل القـولُوالتفريع، ِوابَّ إىل الصُ

ُأن ال حيكم باجتهاده حكام يعارض َُ ًُ ِ ُ كتاب اهللا وخيالفهُ ِ ُ َ«)١(. 

ِومما يدل عىل وقوع االجتهاد ِ  عـىل َّلـوال أن أشـق«:  قـالملسو هيلع هللا ىلص َّ ريض اهللا عنه أن النبـيَهريرةُقول أيب ؛ ^ منه ُّ

ِّ ألمرهتم بالسِأمتي أو عىل الناس : ِ يف تعليقه عىل هذا احلـديث رمحه اهللاُّ النوويُقال اإلمام .)٢(» صالةِّ كلَواك معُ

 ِوأصـحاب، قهـاءُ الفِ أكثرُوهذا مذهب،  تعاىلهللاِ من اٌ فيه نصْ فيام مل يردملسو هيلع هللا ىلص ِّ للنبيِ االجتهادِ عىل جوازٌفيه دليل«

 .)٣(» املختارُوهو الصحيح، ِاألصول

ُما حدث به رافع: ملسو هيلع هللا ىلص ِه االجتهاديةِومن أمثلة أخبار ُ وهـم يـأبرون َ املدينـة^ اهللا ُّ نبيَقدم: قال، ٍ خديجبن َّ ُ ْ

َيلقحـون النخـل: يقولون، َالنَّخل َِّ ُصنَعهكنـا نـ:  قـالوا»مـا تـصنعون؟«: فقـال، ُ  تفعلـوا كـان ْكـم لـو ملَّلعل«: قـال، ُ

ْفنَفضت أو فنَقصت، فرتكوه، »ًخريا َْ َ َ ٍإذا أمـرتكم بـيشء، ٌإنـام أنـا بـرش«: فقـال، قال فذكروا ذلك لـه، ََ كم ِ مـن ديـنُ

 .)٤(»ٌفإنام أنا برش، ُوإذا أمرتكم بيشء من رأيي، فخذوا به

 : ُّ النقيلُاخلرب: القسم الثالث

 هـذا النـوع مـا ُومثـال . رضـوان اهللا علـيهمِ مـن الـصحابةٍأحـد ويرويه عن ^ ُّه النبيُنقلوهو اخلرب الذي ي

ٌحـدثني متـيم ، أهيـا النـاس«: فقـال، ِ عـىل املنـربَ قعـد^ اهللا َأن رسـول، ٍ قـيسِتبن عن فاطمة، ُّث به الشعبيَّحد َّ

َّالداري أن ِ أناسا من قومه كانوا يف البحـرُّ ِ ِفركـب بعـضهم عـىل لـوح مـن ألـواح، هبـمفانكـرست ،  هلـمٍ يف سـفينةً ٍ ُ َ
ِ 

  .وساق احلديث. )٥(» البحرِفخرجوا إىل جزيرة، ِالسفينة

                                         
 .٤/٣٣٥: املوافقات، للشاطبي)     ١(

 ).٢٥٢: (، رقم)السواك: باب(، ومسلم يف الطهارة، ٨٨٧: ، رقم)السواك يوم اجلمعة: باب(أخرجه البخاري يف اجلمعة، )   ٢(

 .٣/١٤٤:  احلجاج، للنوويبن املنهاج رشح صحيح مسلم)   ٣(

 ).٢٣٦٢: (، رقم)من معايش الدنيا عىل سبيل الرأيملسو هيلع هللا ىلص ًوجوب امتثال ما قاله رشعا، دون ما ذكره : باب (أخرجه مسلم يف الفضائل،)  ٤(

 ).٢٩٤٢: (، رقم)قصة اجلساسة: باب(أخرجه مسلم يف الفتن وأرشاط الساعة، )    ٥(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٢٩  

ُّ الصحابة وهو متيم الداريِ عن أحدَ روى هذا اخلربملسو هيلع هللا ىلصفالنبي  َّ َوحدث به أصحابه، ٌ َّ)١( . 

ــه روى  ملسو هيلع هللا ىلصالنبــي ألن؛ ٍمتــيم ِمناقــب يف ٌمعــدود هــذا«: قــال اإلمــام النــووي ــه، َالقــصة هــذه عن ــة وفي  ُرواي

 .)٢(»الواحد ِخرب ُقبول وفيه، عهِتاب عن ِاملتبوع ُورواية، ِاملفضول عن ِالفاضل

 : ويدخل يف املرفوع صورتان

ِّقول النبي : األوىلالصورة  ًسواء كان وحيا أو اجتهادا أو نقال، ^ُ ً َجعـل «: ٍّومثاله قول عيل ريض اهللا عنـه؛ ً

ٍ ثالثة أيام ولياليهن لل^رسول اهللا  ًويوما وليلة للمقيم، مسافرَ ُومما يؤكد دخول ذلـك يف املرفـوع قـول أيب . )٣(»ً

 ٌهـو صـحيح، ) يف املـسحٍّحـديث عـيل(سأل عـن ُاهللا يـ عبـدسـمعت أبـا «: األثـرم هـانئ بـن حممـد بـن ُأمحد ٍكرب

  .)٤(»هو مرفوع، نعم: ؟ فقالًمرفوعا

ِره أو خلقـه أو تقريـ^قول الـصحايب يف وصـف فعـل النبـي : الثانيةالصورة  ُ ِأو خلقتـه، ُ َِ ومثالـه مـا ذكـره ، ْ

ٍالدارقطني عندما سئل عن حديث جـابر ِ َِ َّثـم صـىل ومل يتوضـأ، ًأنـه أكـل حلـام(؛ ^ِّعـن النبـي ، عـن أيب بكـر، ُ ؟ )َّ

ِّاختلف فيه عىل األوزاعي«: فقال َ ِ ٍ شعيببن ُفرواه يوسف؛ ُ َ عطيـةبـن عن حـسان، ِّعن األوزاعي، ُ ، ٍعـن جـابر، َّ

ِّيب بكر الصديق رفعه إىل النبي عن أ َ َِّ ِّ ، ِّفـرواه عـن األوزاعـي، ُوغـريه، اهللا احلـراين عبـد بـن َوخالفه حييى... )٥(^ٍ

ِعن أيب بكر من فعله، ٍعن جابر، ٍعن عطاء   .)٧(»ٍ غري مرفوع)٦(ٍ

                                         
ً   يف هذا احلديث إشارة إىل أن إسناد اخلرب إىل مصدره ليس طارئا عىل األخبار املروية)١( ً، وليس أمرا مبتدعا تم اخرتاعه يف األعرص املتأخرة، كـام َّ ً

حـدثني «: وقام به يف حرضة صحابته رضوان اهللا عليهم، كام هو ظاهر من نص احلـديثملسو هيلع هللا ىلص ادعى بعض املسترشقني، وإنام استعمله النبي 

 .»متيم الداري

ُقـال احلـافظ ابـن. ١٨/٨١:  احلجـاج، للنـوويبـن املنهاج رشح صحيح مـسلم)   ٢( ُوقـد وجـدت روايـة «): ١٢/٤٦: فـتح البـاري( حجـر يف ُ

َيف ترمجة زرعة) ِمعرفة الصحابة( منده يف بن اهللا ٍعن غري متيم، وذلك فيام أخرجه أبو عبدملسو هيلع هللا ىلص  ِّالنبي ِ ذي يزن، فساق بسنده إىل بن  سيفبن ُ

َّزرعة أن النبي  ًكتب إليه كتابا وفيهملسو هيلع هللا ىلص َ َوأن مالك«: َ َّ مزرد الرهاويبن ِ ِ َ ُّ ِّ ُ
ٍ ٍ قد حدثني أنك أسلمت وقاتلت املرشكني فأبرش بخريَ ِ َ َ  .»احلديث. َّ

 ).٢٧٦: (، رقم)التوقيت يف املسح عىل اخلفني: باب(أخرجه مسلم يف الطهارة )    ٣(

 .٢٨: حنبل، صبن سؤاالت األثرم ألمحد)    ٤(

ِرو هذا احلديث أحد من أصحاب الكتب الستة، ومل أره يف املعجم مل ي«): ٨٥:رشح علل ابن أيب حاتم، ص(اهلادي يف  قال العالمة ابن عبد)    ٥( ٌ

): ١/٢٢٤: العلـل الـواردة يف األحاديـث النبويـة(وقـال الـدارقطني يف . »الكبري للطرباين وال سنن الدارقطني وال السنن الكبـري للبيهقـي

ً عطية، عن جابر، عن أيب بكر مرفوعا، وال يثبت بن عن األوزاعي، عن حسان: وقيل. جابر عن أيب بكر؛ من فعله: الصواب قول من قال«

 . » ً عطية مل يدرك جابرابن هذا؛ ألن الراوي له عن األوزاعي ضعيف، وحسان

، )٤٠٩: (، رقـم)رشح معاين اآلثـار(، والطحاوي يف )٦٤٧: (، رقم)املصنف(الرزاق يف  رواية احلديث عن عطاء عن جابر، أخرجها عبد)    ٦(

 ).٥٤٥٧: (، رقم)املنديل: باب(يح أخرجه البخاري يف األطعمة، ُأصل احلديث صحو

 .١/٢٢٢: العلل الواردة يف األحاديث النبوية، لإلمام الدراقطني)    ٧(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٣٠  

نــسبه و، ^التــصنيف اصــطلحوا عــىل اخلــرب املــوحى بــه إىل النبــي املحــدثني بعــد وممــا ينبغــي التنبــه لــه أن 

احلــديث (أو ، )احلــديث القــديس(أو رفعــه إليــه اصــطلحوا عــىل تــسميته بـــ،  إىل ربــه ســبحانه وتعــاىل^ النبــي

 . )١()احلديث الرباين(أو ، )اإلهلي

 ^ هل هو مـوحى بـه إىل النبـي )يف احلديث القديس: أي (وقد اختلف املتأخرون يف هذا النوع من املرفوع

 . مها عىل اآلخرحدأ ُحِّوال يوجد دليل يرج، دو يل أن املسألة حتتمل الوجهنيب وي)٢(ًلفظا ومعنى أو معنى فقط؟

بـل ،  عـىل هـذا النـوع مـن األحاديـث حدود بحثي من أطلق هـذه املـصطلحوأما قبل التصنيف فلم أجد يف

 . باسم أو لقبئر األحاديث املرفوعة دون ختصيصه مع سال احلديث يرسدونهكان املصنفون من أه

بمعنـى اإلضـافة إىل ) مرفـوع(ً أيضا أن بعض املحدثني بعد التصنيف استعمل مـصطلح  التنبه لهومما ينبغي

َسواء رفع إىل النبي ، قائله
ِ

ومـن ذلـك قـول اإلمـام أيب بكـر .  أو إىل أحد صحابته الكـرام رضـوان اهللا علـيهم^ُ

 ابــن إىل وال وســلم ليــهع اهللا صــىل النبــي إىل مرفــوع غــري، عكرمــة قــول مــن واملحفــوظ«: )ه٤٥٨ت(البيهقــي 

 .)٣(»عباس

ُوقال بعـد أن ذكـر حـديثا روي عـن الزهـري  بـن أن عمـر؛ الـرمحن عبـد بـن وأيب بكـر، ِّعـن ابـن املـسيب، ً

فـرواه عـن ، ٍ أنـسبـن ُوخالفـه مالـك، عـن الزهـري، هكـذا رواه ابـن إسـحاق«: احلـديث...اخلطاب كان يقول

َوأيب بكر من قوهلام غري، ٍعن سعيد، ِّالزهري
ِ َ مرفوع إىل عمرٍ ُ  .)٤(»ُّوهذا أصح، ٍ

ِوقال أيضا بعد أن ذكر حديثا عن سعيد ً ، ُكـذا قـال ابـن عبـاس«: ِعن ابـن عبـاس ريض اهللا عـنهام، ُ جبريبن ًَ

ِوروينا عن سعيد
ِّ ٍ جبري من قوله غري مرفوع إىل ابن عباسبن ُ َ

ِ ٍ ُ«)٥(. 

ِوقال بعد أن ذكـر حـديثا مـن طريـق عطـاء ِ رواه «:  عبـاس ريض اهللا عـنهامبـن اهللا عبـدعـن ، ٍ أيب ربـاحبـن ً

ِالثقات من أصحاب عطاء موقوفا عليه غري مرفوع إىل ابن عباس ٍِ َ ً ٍ
ُ«)٦(. 

                                         
، وفتح الباري رشح صحيح البخاري، البن حجر ١٢٩:َاختيار األوىل يف رشح حديث اختصام املأل األعىل، البن رجب احلنبيل، ص: ينظر)     ١(

 ، ١٠/٢٥٩: ، وعمدة القاري رشح صحيح البخاري، للعيني١٣/٤٩٠: الينالعسق

، وحتريـر ٣٢٤:، ومنهج النقـد يف علـوم احلـديث، للـدكتور نـور الـدين عـرت، ص١٦:احلديث واملحدثون، ملحمد حممد أبو زهو، ص: ينظر)    ٢(

 .١/٣٧: اهللا اجلديع  عبدبن علوم احلديث، ليوسف

 .١/١٨٥ :اخلالفيات، للبيهقي)     ٣(

 .٣/١٣٦: السنن الصغرى، للبيهقي)     ٤(

 .٤/٧٤: شعب اإليامن، للبيهقي)     ٥(

 .٢/٤٤: معرفة السنن واآلثار، للبيهقي)     ٦(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٣١  

ًفمن هذه األمثلة الـسابقة يظهـر أن اسـتعامل اإلمـام البيهقـي هلـذا املـصطلح هبـذه الداللـة مل يكـن اسـتعامال 

ٌبل هو استعامل مقيد بذ، للمصطلح يف حالته املطلقة َّ ُكر الصحايب الذي رفع إليه احلديثٌ ُ ِّ ِ. 

ما ا : )ا( :  

ِبضم امليم وفتح النُّون، ُاملسنَد يف اللغة ِ ِّاسم مفعول مـن الفعـل الربـاعي ، ِّ ُِ ُّوأصـله الثالثـي ، )َأسـنَد(ٍ َسـنَد(ُ َ (

ٍيدل عىل انضامم يشء إىل يشء آخر ٍ ِ ُوإسناد احلديث إىل قائله إضافته، ُّ ِ ِ
 .)١(ُ ونسبته إليهُ

ِفاستعمل هذا املصطلح للداللة عـىل احلـديث املتـصل املرفـوع، وأما عند املحدثني قبل التصنيف ِ َّ ُِ ِ
ويف هـذا ، ُ

ُّاملعنى يقول اخلطيب البغدادي  ِمعربا عن استعامالت املتقدمني له) ه٤٦٣ت(ُ ً : 

ٌوصــفهم للحــديث بأنــه مــسنَد« ُ
ِ ٌيريــدون أن إســناده متــصل بــني؛ ُ َّ َ َ راويــه وبــني مــن أســند عنــهَّ ِ ُ َ أكثــر َّإال أن، َ

ِّاستعامهلم هذه العبارة هو فيام أسند عن النبي  ََ َِ ً خاصة^ُِ ِواتصال اإلسـناد فيـه. َّ ِأن يكـون كـل واحـد مـن رواتـه : ُ ِ ٍ ُّ

َسمعه ممن فوقه َّ َ
ِحتى ينتهي ذلك إىل آخره، ِ َوإن مل يبني فيه السامع، َ  .)٢(»َبل اقترص عىل العنعنة، ُ

ٍّأن يرويه املحدث عن شـيخ يظهـر سـامعه منـه لـسن : ُاملسند من احلديث«: )ه٤٠٥ت(وقال اإلمام احلاكم  َُ ُ ٍ ُ ِّ

ُحيتمله ِوكذلك سامع شيخه من شيخه إىل أن يصل اإلسناد إىل صحايب مشهور إىل رسول، ِ ٍ ٍّ ُ َُ ِ ِ  .)٣(»^ اهللا ِ

َوقد صنف املحدثون ـ قبل التصنيف ـ األحاديث املسندة عىل  :  طريقتنيَّ

ٍجعل حديث كل صحايب عىل حدة: الطريقة األوىل ِ ِ
ٍّ ِّ ِمع ترتيب أسامء الصحابة عىل حروف اهلجاء، ُ ِ ِ

ُ
ِ أو عـىل ، ِ

ِحسب قبائلهم ِأو رشافتهم النَّسبية أو نحو ذلك، ِأو سابقتهم إىل اإلسالم، ِ
ِوقد يقتـرص املـصنِّف عـىل أحاديـث ، َّ

ُ

ٍصحايب واحد
ٍو أحاديث مجاعة منهمأ؛ ِكمسند أيب بكر، ٍّ ِكمـسند األربعـة أو العـرشة، ِ ِ ٍأو أحاديـث طائفـة مـنهم ؛ ِ ِ

ٌمجعها وصف واحد ٌ َ َ ِّكمسند املقلني، َ ِومسند الصحابة الذين نزلوا مرص، ِ ِ ِ
 .)٤(ِأو نحو ذلك، َّ

ِترتيب األحاديث املـسندة عـىل األبـواب أو احلـروف أو الكلـامت ال عـىل أسـامء: الطريقة الثانية ِ ِ ِ ِِ ، ِ الـصحابةُ

ِومن الكتب التي صـنِّفت عـىل هـذه الطريقـة
ُ ِ ُاجلـامع املـسنَد الـصحيح املختـرص: ُ ُ َّ ُواملـسند الـصحيح ، ِّللبخـاري، ُُ ُ

                                         
 .٣/١٠٥: يف مقاييس اللغة، البن فارس) سند(مادة : ينظر)     ١(

 .٢١:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)     ٢(

 .١٧:لوم احلديث، للحاكم، صمعرفة ع)     ٣(

 .٦٠: جعفر الكتاين، صبن الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املرشفة، ملحمد: ينظر)     ٤(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٣٢  

ِوخمتـرص املختـرص مـن املـسنَد الـصحيح،  احلجـاجبن ملسلم، ُاملخترص َّ
ِ ِ ُواملـسنَد الـصحيح، البـن خزيمـة، ُ البـن ، ُ

 .)١(ونحوها، ِحبان

َإىل أن مصطلح ) ه٤٦٣ت(الرب  عبدن َوذهب احلافظ اب ِّيطلق عىل احلـديث املرفـوع إىل النبـي ) املسند(َّ ِ ِ ُ َ ُ^ 

ًسواء كان متصال أو منقطعا ُ ِّوأما املـسنَد فهـو مـا رفـع إىل النبـي «: وقال يف بيان ذلك؛ ًُ َُ
ِ ُفاملتـصل مـن ، َّ خاصـة^ُ

ٍمالك عن نافع: ِاملسند مثل َعن ابـن عمـر، ٍ ِ واملنقطـع مـن املـسند مثـل...^َّعـن النبـي ، ِ
 بـن عـن حييـى، ٍمالـك: ُ

ٌفهذا وما كان مثله مسنَد... ^ِّعن النبي ، َعن عائشة، ٍسعيد ِّألنه أسند إىل النبي ؛ َ َ ِ َ ورفع إليه^ُ
ِ

وهو مـع ذلـك ، ُ

ٌمنقطع
ْ سعيد مل يسمع من عائشة ريض اهللا عنهابن وذلك ألن حييى. )٢(»ِ

ٍ.  

ا ا : )فا( :  

ٍأصل يدل عىل متكث يف يشء«وهو ، )َفَقَو (ِّ الثالثيِ من الفعلٍ مفعولُ يف اللغة اسمُاملوقوف ُّ ُّ : فتقـول. )٣(»ٌ

َّفت الدَوق ِ َّمنعتها من الس: أي؛ ُوأوقفتها، تسكنَ: أي؛ ُابةَ َووقفت الدار، ريَ ِحبستها يف سبيل اهللا: أي؛ ُ ُووقفـت ، َ

ِالرجل عن اليشء َ  .)٤(ُع واملنُْ واحلبسُالسكون:  يف اللغة هيِفْ معاين الوقُفحاصل. نهَمنعته ع: أي؛ ُ

 يظهـر أهنـم )املوقـوف(صطلح ملـ  قبـل التـصنيف املحدثنيِ استعامالتِعُّمن خالل تتبف، ِوأما يف االصطالح

َكانوا يطلقونه ًل مرفوعـا إىل اتـصمـا  هـو َألن املـسند. ^ ِّ إىل النبـيْومل يـصل، هُ إسـنادَفَقـَ الـذي وِ عىل احلديثُ

َبل وقف عند الصحايب أو من دون الصحايب، ^لم يصل إىل النبي وأما املوقوف ف، ^النبي  ََ َ. 

ً أو التابعي مثالِّ إىل الصحايبُ املضافُواخلرب َ أو قوال ملن دوهنامً إما أن يكون قوال هلِّ  .ُام يصف فيه حاهلامً

ِومن أمثلة استعامل مصطلح  ، )ه٢٧٩ت (اإلمـام الرتمـذيإىل الـصحايب مـا ذكـره ُفـيام أضـيف ) املوقوف(ِ

ًسألت حممدا «: حيث قال دبـاغ (: ^عن النبـي ، عن عائشة، عن األسود،  إبراهيمِ عن حديث]يعني البخاري[ُ

ُامليتة طهورها َ  .)٦(»الصحيح عن عائشة موقوف:  فقال؟)٥()ِ

                                         
 .٧٣: جعفر الكتاين، صبن الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املرشفة، ملحمد: قارن)     ١(

 .١/٢١: الرب انيد، البن عبدالتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألس)     ٢(

 .٦/١٣٥: يف مقاييس اللغة، البن فارس) وقف(مادة )   ٣(

 .٢/٦٦٩: ، واملصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، للفيومي٩/٣٥٩: يف لسان العرب، البن منظور) وقف(مادة : ينظر)   ٤(

دبـاغ : بـاب(، يف الـصالة )رشح معاين اآلثار(، والطحاوي يف »٨٣٨: (، رقم)األوسط يف السن واإلمجاع واالختالف(أخرجه ابن املنذر يف )   ٥(

 .ورجال إسناده ثقات). ٢٧٠٥: (، رقم)امليتة هل يطهرها أم ال؟

 .٢٨٤:، ص)ترتيب أيب طالب القايض(العلل الكبري، للرتمذي )   ٦(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٣٣  

َومن ذلك حديث عائشة ريض اهللا عنها ٍأهنا مشت يف خف واحد(: ُ ٍّ ُ ًسألت حممـدا عـن «: قال الرتمذي، )١()ْ ُ

ُالصحيح عن عائشة موقوف فعلها: ِهذا احلديث؟ قال ِ ٌ َ ُ«)٢(. 

حيـث ، )ه٢٧٥ت( ُّما ذكره أبو داود السجستاين، ِّ التابعيُفيام أضيف إىل هذا املصطلح استعامل ِومن أمثلة

َكان شعبة رفعه إىل ع: ٌقال وكيع:  قال]بن حنبل[ َ أمحدُسمعت«: قال َ فقيـل ، )٣(حـديث سـهامن اخليـل: يعنـي؛ ٍّيلُ

 الـذين رووا  هانئ من التـابعنيبن وهانئ. )٤(»ُسفيان أحفظ مني: فقال!  هانئبن ِه عىل هانئُفِ يوقَإن سفيان: له

 .)٥( أيب طالببن عن الصحايب اجلليل عيل

لـيس :  فقـال)٦(احليـوانَ حديث ابن عمـر يف ] حنبلبن اإلمام أمحد: يعني[ذكرت له «: ًوقال أبو داود أيضا

وروى عن أبيـه ، )٨( ذكره الدراقطني يف التابعني جبريبن ُوزياد. )٧(»ٌموقوف، ُ جبريبن هو عن زياد، فيه ابن عمر

َوالظاهر أن اإلمام أمحد أراد بقوله . )٩(وعن ابن عمر ، »ليس فيـه ابـن عمـر«بدليل قوله ، مرسل: أي؛ »موقوف«ُ

ًسألت حممدا «: ِوبدليل قول اإلمام الرتمذي  بـن ُإنـام يـروى عـن زيـاد: ؟ فقالِ عن هذا احلديث]يعني البخاري[ُ

ُ لكن ملا كان الصواب يف نقله عدم ذكـر ابـن عمـر يف سـنده وكانـت إضـافته إىل .)١٠(»ً مرسال^ ِّعن النبي، ٍبريُج َ ُ

ُأطلق اإلمام أمحد مصطلح ، ً موقوفة عىل التابعي^ِّالنبي  ُ  .واهللا أعلم، )لاملرس(وأراد ، )املوقوف(َ

                                         
ٍهكذا رواه سفيان الثوري وغري واحـد «: ، وقال)١٧٧٨: (م، رق)من الرخصة يف امليش يف النعل الواحدة: باب(أخرجه الرتمذي يف اللباس )   ١(

ُ

ُّ القاسم موقوفا، وهذا أصحبن الرمحن عن عبد  .ورجال إسناده ثقات. »ً

 .٢٩٣:، ص)ترتيب أيب طالب القايض(العلل الكبري، للرتمذي )   ٢(

: ، رقـم)غـزوة خيـرب: بـاب(، ويف املغازي، )٢٨٦٣: (، رقم)سهام الفرس: باب( حديث سهامن اخليل أخرجه البخاري يف اجلهاد والسري، )   ٣(

ًجعل للفـرس سـهمني، ولـصاحبه سـهام^ أن رسول اهللا «، من طريق عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر )٤٢٢٨( ِ ُ، وأمـا روايـة احلـديث »َ

 . هانئ فلم أعثر عليها، واهللا أعلمبن ًموقوفا عىل هانئ

 .٣٠٨:سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد، ص)   ٤(

 .٩/١٠١: ، واجلرح والتعديل، البن أيب حاتم٨/٣٤٢: الطبقات الكربى، البن سعد: ينظر)   ٥(

مــن طريــق ) ٤/٦٤: الــضعفاء(والعقــييل يف ) ٤/٦٠: رشح معـاين اآلثــار(والطحــاوي يف ) ١/١٨٢: العلــل الكبــري( أخرجـه الرتمــذي يف )   ٦(

عن بيع احليوان بـاحليوان ^ هنى رسول اهللا «:  حية، عن ابن عمر، قالبن بري جبن  عبيد، عن زيادبن  دينار الطاحي، عن يونسبن حممد

 .»ًنسيئة

 .٣٥٢:سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد، ص)   ٧(

َذكر أسامء التابعني ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم، للدراقطني: ينظر)   ٨( ُ :١/١٤١. 

 .٣/٣٤٧: بخاريالتاريخ الكبري، لل: ينظر)   ٩(

 .١/١٨٢): ترتيب أيب طالب القايض(العلل الكبري، للرتمذي )   ١٠(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٣٤  

ُلكــن املتتبــع الســتعامالت هــذا املــصطلح يلحــظ أن املحــدثني مل يــستعملوا مــصطلح  ِ ِ
َ يف حالــة ) املوقــوف(ِّ

ِّاإلطالق إال للداللة عىل ما أضيف إىل الصحايب خاصة ُ ُمـا ذكـره احلـافظ أبـو جعفـر ، ومن أمثلة هذا االستعامل، ِ

ًبعـد أن أخـرج حـديثا مـن ط) ه٣٢٢ت(ُّالعقييل  ِريـق عبيـد اهللاَ قـال : قـال، عـن ابـن عمـر، ٍعـن نـافع،  عمـربـن ُ

ِال يتــابع عـىل رفعــه«: حيــث قـال العقـييل، )١()ٌلـيس عــىل املـرأة إحــرام إال يف وجههـا(: ^اهللا  رسـول
ُ َ إنـام هــو ، ُ

 .)٢(»ٌموقوف

ِّفقــول أيب جعفــر العقــييل  ٍع أو ولــيس عــىل نــاف،  عمــربــن اهللا عبــدٌيعنــي أنــه موقــوف عــىل ) ٌهــو موقــوف(ُ

 . عمربن اهللا عبيد

ِومل خيتلف مذهب املحدثني بعد التصنيف يف هذه املسألة
َّحيث نلحـظ أهنـم ميـزوا بـني اسـتعامل مـصطلح ، ُ ُ

ِيف حالة اإلطالق وبني استعامله يف حالة التقييد) موقوف( ِ ِفخصوا اسـتعامله يف حالـة اإلطـالق للداللـة عـىل مـا ، ِ ِ َ

ِّأضيف إىل الصحايب خاصة َ يف حالة التقييد فقد يـستعمل للداللـة عـىل مـا أضـيف إىل الـصحايب أو إىل مـن وأما، ُ َ ِ ُ ُ

 .َدونه

ُ ويدل عىل ذلك ما ذكره احلافظ ابن الصالح  هـو مـا «: حيـث قـال، )املوقـوف(ِيف بيان مفهوم ) ه٦٤٣ت(ُّ

ِيروى عـن الـصحابة
ُفيوقـف علـي، ِونحوهـا، ِأو أفعـاهلم، ِمـن أقـواهلم، ريض اهللا عـنهم، ُ َ ُوال يتجـاوز بـه إىل ، همُ َ َُ

ِّوما ذكرنا من ختصيصه بالصحايب«: ثم قال. )٣(»^ِرسول اهللا 
ًفذلك إذا ذكـر املوقـوف مطلقـا، ِ َُ

ُوقـد يـستعمل ، ِ َ ُ

ِّمقيدا يف غري الصحايب َِّ ُفيقال، ً ٍحديث كذا وكذا وقفه فالن عىل عطاء(: ُ ٌ َ  .)٤(»ِأو نحو هذا، ٍأو عىل طاوس، ُ

اا ا : )عا( :  

 ِّ الربـاعيِعـلِ مـن الفٍ فاعـلُ اسـمِ يف اللغـةُعِواملنقط، )َعَطَق (ِّ الثالثيِعلِ من الفٍ مفعولُ اسمِغةُّ يف اللُاملقطوع

َقطعته فانقطع: تقول، )َعَطِق (ِّ الثالثيِعلِ من الفٌعِ مطاوٌعلِوهو ف، )انقطع( ِفهو منقطـع، ُ
) مقطـوع(فمـصطلح . ُ

ٌأصل صـحيح واحـد«وهو كام يقول ابن فارس ، ِ يف اللغةٌام واحدهُأصل) ِمنقطع(و ٌ ٍيـدل عـىل رصم وإبانـة يشء ، ٌ ِ ٍ ُّ

                                         
، رقم ١٢/٣٧٠): املعجم الكبري(، والطرباين يف »ُال يـتابع عىل رفعه إنام هو موقوف«: ، وقال١/١١٦): الضعفاء الكبري( أخرجه العقييل يف )   ١(

ــسنن(، والــدارقطني يف )١٣٣٧٥( ــم٣/٣٦٣): ال ــربى(، والبيهقــي يف )٢٧٦٠: (، رق ــسنن الك ــق ) ٩٠٤٩: (، رقــم٥/٧٤): ال مــن طري

يف ترمجـة ) ٢/١٩: الكامل يف ضعفاء الرجـال(قال ابن عدي يف .  عمر، عن نافع، عن ابن عمربن  حممد أيب اجلمل، عن عبيد اهللابن أيوب

َهذا احلديث ال أعلم يرفعه عن عبيد اهللا غري أيب اجلمل، وأب«): أيب اجلمل( َ ُُ ُ ُ َو اجلمل ال أعرُف له كثري يشءُ َ« . 

 ١/١١٦: الضعفاء الكبري، للعقييل)   ٢(

 .١١٧:معرفة أنواع علم احلديث، البن الصالح، ص)   ٣(

 .١١٨:معرفة أنواع علم احلديث، البن الصالح، ص)   ٤(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٣٥  

ــُ املوصــُ ضــدَعِ واملنقطــَإن املقطــوع: أي. )١(»ٍمــن يشء : ٍ منقطــعُومجــع، مقــاطيع: ٍ مقطــوعُومجــع .)٢(صلَّول واملت

 .ومنقطعةمنقطعون 

هــذه «: )ه٢٠٤ت( قــول اإلمــام الــشافعي ومــن ذلــك، )منقطعــات(ُوقــد اســتعمل بعــض املحــدثني مجــع 

ًأو جتمـع االنقطـاع والـضعف مجيعـا، ٌأو ضـعاف، أحاديث منقطعات َ يف ترمجـة ) ه٣٦٠ت(وقـال الطـرباين . )٣(»ُ

ّعطاء السليمي( ٌله زهد وفضل، ٌّبرصي«: )َُّ ًروى أحاديث منقطعات ال نعلمه روى حديثا مسنَدا، ٌ ًُ ُ َ ٍ«)٤(. 

ُكام استعمل بعضهم مجع  َّمقطـع(وهي مجع السم املفعـول ) عاتَّمقط(َ ومـن ذلـك قـول ، بمعنـى مقطـوع) ُ

ً حديثا مسندا إال مقطعات]بن ثقيف[ُال أحفظ للحارث «: )ه٢٣٣ت( معني بن حييى ً«)٥(. 

َظهـر يل أهنـم كـانوا يـستعملونه ، قبـل التـصنيف) املقطـوع(ِ ملـصطلح  املحدثنيِ استعامالتِعُّ تتبِومن خالل َ

ِإما للداللة عىل عدم اتصال السند: ِد أمرينِللداللة عىل أح ِ
َّ

ِوإما للداللة عىل أقوال الصحابة والتـابعني، ِ ِ َّولعـل ، ِِ

ِّعىل األمر الثاين هو انقطاع هذه األقوال عن الرفع إىل النبي ) املقطوع(ِوجه إطالق مصطلح  َِّ ِ ُ  .واهللا أعلم، ^ِ

 : وبيان هذين االستعاملني فيام يأيت

 :  عىل انقطاع سند احلديثللداللة) املقطوع( مصطلح استعامل: ولاالستعامل األ

 عـىل ِ للداللـةِ التـصنيفَ املحـدثون قبـلُهَاسـتعمل) املقطوع( َ املحدثني أن مصطلحِلَمَ عِ لواقعُعِّيلحظ املتتب

َ وممن استعمله هبذا املعنى.ِهصالِّ اتِوعدم، ِ احلديثِ سندِانقطاع َّ
 ُوابـن، ُّوالطحـاوي، ُّميـدياحل، ُّ الـشافعيُاإلمام: ِ

 : ُّوالطرباين، حبان

 : )ه٢٠٤ت (ِّاإلمام الشافعياستعامل : ًأوال

 ِ توريـثِ يف مـسألةِّ الزهـريٍ شـهابِ ابـنِ الـزبري عـىل حـديثِ ابـنَقال اإلمـام الـشافعي يف ترجيحـه حـديث

ِحديث ابن«:  املوتِضَرَ يف مِاملبتوتة ٌ الزبري متصلُ ِعـثامن ريض اهللا عنـه يف العـدةَّورثهـا : وهو يقول، ُّ َِّ ُوحـديث ، ُ

                                         
 .٥/١٠١: يف مقاييس اللغة، البن فارس) قطع(مادة )   ١(

 .١/١٦٢: واملحيط األعظم، البن سيدهيف املحكم ) قطع(مادة : ينظر)   ٢(

 .٧/٣٤١: األم، لإلمام الشافعي)   ٣(

ُمن اسمه عطاء من رواة األحاديث، للطرباين، ص)   ٤( َ:٣٣. 

 .١/٢١٥: الضعفاء الكبري، للعقييل)   ٥(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٣٦  

ٌابن شهاب مقطوع ٍ  ِ اتـصالَ عـدمِ بـاملقطوعُوهذا يعنـي أنـه يقـصد، ِ باملقطوعَ املتصلَ الشافعي قابلُفاإلمام.)٢(»)١(ِ

للداللـة عـىل املعنـى ذاتـه الـذي ) املنقطـع(ُ ومما يؤكد أنه يقصد باملقطوع انقطاع السند اسـتعامله مـصطلح .سنده

ُ وصح اإلسناد بـه فهـو ^ اهللا ِ عن رسولُ احلديثَإذا اتصل« :، ومن ذلك قوله)املقطوع(مل فيه مصطلح استع َّ

ٍوليس املنقطع بيشء، ٌسنة
ِ ما عدا منقطع سعيدُ ِ

فاملنقطع يف كالم الـشافعي هنـا مـرادف ملـصطلح . )٣(»بِّ املسيبن َ

 .)املرسل(

 : )ه٢١٩ت( الزبري احلميدي بن اهللا عبداستعامل : ًثانيا

ِفـام احلجـة يف تـرك: ٌفـإن قـال قائـل«: ُّبري احلميـديُّ الزبن اهللا عبدقال  ُ ُوالـذي يكـون يف ، ِ املقطـوعِ احلـديثَّ

ِإسناده رجل ساق ُط وأكثر من ذلكٌِ ِومل يزل الناس حيدثون باملقطوع، ٌ ِّ ُ َُ ٌه رجـل سـاقط وأكثـر؟ ِومـا كـان يف إسـناد، ِ ٌ

ُألن املوصــول وإن مل يقــل ف: ُقلـت ِّحتــى ينتهـي احلــديث إىل النبــي، ُيــه ســمعتَ ِ فــإن ظــاهره كظــاهر^ َُ ِ الــسامع َ ِ

َّالعلـم حيـيط بأنـه مل يـدرك مـن حـدث عنـه؛ ُواملقطـوع...  ذلـكُ فيـه غـريَحتـى يتبـني، ِاملدرك ِ ُ ُ ُ ُفـال يثبـت عنـدي ، ُ

 .)٤(»...ُحديثه

ِ بأنه مل يدر)املقطوع(فاحلميدي فرس   . املتصلُ هو غري عندهُفاملقطوع، ث عنهَّك من حدُ

 : )ه٣٢١ت(جعفر الطحاوي استعامل أيب : ًاثالث

ِ حديثا من طريقَقال أبو جعفر الطحاوي بعد أن ذكر قـىض (: قـال، ِّ املـسيبِعـن ابـن، ِّ الزهـريٍ ابن شهابً

َ فيام مل يقـسِفعةُّ بالش^ اهللا ُرسول ً هـذا احلـديث مقطوعـاَفكـان«: ُّقـال الطحـاوي، ...)مُ دهم ال  عنـُواملقطـوع، ُ

ٌ به حجةُتقوم َّ ُثم لو ثبت هذا احلديث واتصل إسناد، ُ َ ُ َُ ُه مل يكن فيه عندنا ما خيالفَّ  . )٥(» الذي ذكرناهَ احلديثُ

 مـن ^ ِّ عـن النبـيِبِّ املـسيِلروايـة ابـن، بمعنى املرسـل واملنقطـع) قطوعامل( مصطلح َالطحاوي استعملف

َ التي سمع منهاَ الواسطةَدون أن يذكر
ِ. 

 

                                         
ه، وقـد نقـل عنـه «): ٨/١٢٢: البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الرشح الكبري(قال ابن امللقن يف )   ١( ُـمل يظهر يف وجهـه انقطاع ِ ِ ْ

َّ عوف ـ وقد طلقها ثالثا ـ بعد انقضاء العـدةبن الرمحن  عفان امرأة عبدبن ورث عثامن): اإلمالء(ُّالبيهقي إثر هذا، أنه قال يف  ِ : أي[قـال . ً

ُوهو فيام خييل إيل أثبت احلديثني]: البيهقي َّ ُ َّ ُ«. 

 .٧/٥٩٤: يالسنن الكربى، للبيهق)   ٢(

 .٦:املراسيل، البن أيب حاتم، ص)   ٣(

 .٣٩٠:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٤(

 .٤/١٢١: رشح معاين اآلثار، أليب جعفر الطحاوي)   ٥(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٣٧  

 : )ه٣٥٤ت( حبان بن حاتماستعامل أيب : ًبعارا

ُكان هيم يف األخبار«: ) أسلمبن  زيدبن أسامة (ِ حبان يف ترمجةُقال ابن ُوخيطئ يف اآلثار، ِ ُحتى كـان يرفـع ، ُ

َويوصل املقطوع، َاملوقوف َويسند املرسل، ُُ ُ ِ
ُ«)١(. 

ِويـسن، َلَ املرسـُويرفـع، ع املقطـوُوصـلُكـان ي«: ) القاسـم املـدائنيبن ِخالد (ِوقال يف ترمجة
 .)٢(» املوقـوفُدُ

 .وصل املقطوعُولذلك قال ي،  املتصلَ غريِ باملقطوعُ حبان يقصدَ أن ابنُالظاهرف

ِوأما املدلسون الذين هم ثقـات وعـدول فإنـا ال نحـتج بأخبـاره«: ومما يؤكد هذا املعنى قوله ُّ ٌ نـوا َّ إال مـا بيمٌِّ

ِ وأيب إسحاق وأرضاهبم من األئمة املتقني وأهلِ واألعمشِّ الثوريُمثل،  فيام روواَالسامع ِ ألنـا ؛  الـورع يف الـدينِ

ًمتى قبلنا خرب مدلس مل يبني السامع فيه وإن كان ثقة ِّ ُُ ٍ ِّ ْ ِّلزمنا قبول املقاطيع واملراسيل كلها، ِ ُ َِ َ ِ«)٣(. 

ِيف معـرض حديثـه عـن املـدلس الـذي مل) مجع مقطوع(فابن حبان ذكر املقاطيع  ِّ ِ ممـا يعنـي أنـه ؛ ِّ يبـني الـسامعِ

َيقصد باملقاطيع األحاديث التي مل يتصل سندها بسامع الراوي ممن فوقه َِ ُِ ُومما يدل عـىل أن ابـن حبـان إنـام يقـصد . ُْ َ ُّ

َاألحاديـث التـي انقطـع سـندها: باملقاطيع  سـعيد بـن  اهللاِعبيـد(يف ترمجـة ) ه٢٢٦ت( ِّزرعـة العراقـيُقـول أيب ؛ َ

ِتـه عــن املغـريةرواي«: )الثقفـي  حبــان يف ُه ابـنَوذكــر، ِوغريمهـا، ومـستدرك احلــاكم،  يف ســنن أيب داودَ شـعبةبــن ُ

 .)٤(» شعبةبن ِه وبني املغرية بينَِوهذا يدل عىل االنقطاع، روي املقاطيعَوقال ي،  التابعنيِ يف أتباعِالثقات

 : )ه٣٦٠ت(القاسم الطرباين استعامل أيب : ًخامسا

ِد أن أخرج حديثا من طريق ُّقال الطرباين بع ً ، ٍ يـساربـن ِعـن عطـاء، عن أبيـه، َ أسلمبن ِ زيدبن الرمحن عبدَ

ِّعن أيب سعيد اخلدري
َأن رسول اهللا (، ٍ َ سئل^َّ ِ ُإن أحدنا يصبح ومل يـوتر: فقيل له، ُ ُ َ ُيغلبـه النـوم؟ قـال؛ َّ ُ

ْفليـوتر : ِ

ًمل يرو هذا احلديث موصوال«: ُّقال الطرباين). َإذا أصبح َ ٌورواه مجاعـة ، ِالـرمحن عبـدَ أسـلم إال ابنُـه بـن ِ عن زيـدِ

ِمقطوعا عن عطاء  .)٥(»ٍ يساربن ً

ِويفهـم مــن تعقيــب الطــرباين أن احلــديث مل يــروه موصــوال عـن زيــد ً َ ِ َ َّ ِّ ٍ أســلم عــن عطــاء عــن أيب ســعيد بــن ِ ٍ
َ

ِوأن مجاعة من الرواة رووه عن زيد، الرمحن عبدإال ابنُه ، ِّاخلدري ِ
ْ َ ِّسلم عن النبي أبن ً ِأي منقطعـا بإسـقاط ؛ ^ َ ً

                                         
 .١/١٧٩: معرفة املجروحني، البن حبان)   ١(

 .١/٢٨٢: معرفة املجروحني، البن حبان)   ٢(

 .١/١٦١): ترتيب ابن بلبان(حيح ابن حبان اإلحسان يف تقريب ص)   ٣(

 .٢١٦:حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل، أليب زرعة العراقي، ص)   ٤(

 ).٨٨٤٢: (، رقم٨/٣٥٠: املعجم األوسط، للطرباين)   ٥(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٣٨  

ِّوأيب سعيد اخلدري، عطاء
ِويؤكد هذا املعنى أن اإلمام الرتمذي بعد أن أخرج احلديث مـن روايـة . ٍ َ َ َّ ِالـرمحن  عبـدَ

وهـذا «: ثـم قـال الرتمـذي... قـال، ^َّأن النبـي ، َ أسلم عن أبيـهبن ِ زيدبن اهللا عبدِأخرجه من طريق ، عن أبيه

ِ احلديث األولُّأصح من َّ
ِ«)١(. 

 :  الصحابة والتابعنيِ عىل أقوالِللداللة) املقطوع( مصطلح ُاستعامل: االستعامل الثاين

ِعىل أقوال الصحابة والتابعني هو انقطاعها عن اإلسـناد والرفـع إىل ) املقطوع(َّولعل وجه إطالق مصطلح  ُ

َوممــن اســتعمله هبـذا املعنــى. ^النبـي  ِ َّ
ُّوابـن وهــب الــدينَوري، ُّوأبـو حــاتم الــرازي،  حنبــلبــن ُاإلمــام أمحـد: ِ َُ ِّ ،

ُوابن عقدة، ُّوالطحاوي ُوسليامن اجلالب، ُ ُ ُّوالروذباري، ُوابن عدي، ُ َ ُّ : 

 : )ه٢٤١ت( حنبل بن اإلمام أمحداستعامل : ًأوال

َّ هـشيم نتـذاكر املقطعـاتِونحـن عـىل بـاب، ٍ محـادبن ُجاءنا نعيم«:  أمحدُقال اإلمام ٍُ ُمجعـتم حـديث : قـالف، ُ

 ِ الــصحابةَ أقــوالِعــاتَّ باملقطُ يقــصد فالظــاهر أن اإلمــام أمحــد.)٢(» يومئــذُينــا هبــا منــذِنُ قــال فع!؟^ اهللا ِرســول

 .^ اهللا ِ رسولِأي ما عدا حديث؛ والتابعني

 : )ه٢٧٧ت (ِّحاتم الرازياستعامل أيب : ًثانيا

ن ِوأي يشء روى مـ:  فقـال؟ُسـألت أيب عنـه«: )ِّميمـي التٍفْ ثقـبـن ِاحلـارث( أيب حـاتم يف ترمجـة ُقال ابـن

ُات ال تسندَعَّإنام يروي مقط! احلديث؟ ُ  .)٣(»ِّ اليامن والفريايببن  حييىُ روى عنه غريُوال أعلم، ٍ

َوممــا يؤكــد أن مقــصود أيب حــاتم ُ  يــامن عــن بــن ٍّمــا أخرجــه ابــن عــدي بــسنده إىل حييــى، َأقــوال التــابعني: ِّ

: ٍ ثقـفبـن قول احلـارث: ومنها، َيث ذكر له عدة روايات عن ابن سريين واحلسن البرصيح، ٍ ثقفبن ِاحلارث

َرأيت ابن« َ سريين إذا خرج إىل جنازة استقبلُ ٍ
ًرأيت كأين أحـرث أرضـا : ٌقال رجل البن سريين«: وقال، »بلةِ القَ ِ ُ

ُال تنبت؟ قال ُأنت رجل تعزل: ِ َيت كأين آكـل عـٌقال رجل رأ«: عن ابن سريين: ًوقال أيضا، »ٌِ ُ : ًسال بلولـو؟ قـالُ

َأنت رجل قرأت َرأيـت ابـن«: ًوقال أيضا، »ْ اهللا وارجعِّه فاتقَ القرآن ثم نسيتٌ ِّ سـريين خيلـُ ومنهـا قـول . »َ حليتـهُلُ

ٍ ثقفبن ِاحلارث ِمن قم مسجدا غفر له ذنـوب يومـه«: قال، عن احلسن: ْ ِ
ُ ُ ً َُ ِ

 بـن ُواحلـارث«: ثـم قـال ابـن عـدي. »َّ

                                         
ترتيـب (العلـل الكبـري، للرتمـذي : ر، وينظ)٤٦٦: (، رقم)ما جاء يف الرجل ينام عن الوتر أو ينساه: باب(أخرجه الرتمذي يف أبواب الوتر، )   ١(

 .٨٤:، ص)أيب طالب القايض

 .١٥/٤١٩: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)   ٢(

 .٣/٧٠: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٣(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٣٩  

ِ أعرف له من املسند الٍفْقَث ُ  ِ ابـنُ يرويـه عنـه غـريُوال أعلـم، ِوعـن احلـسن،  سـريينِوإنـام يـروي عـن ابـن، ً شـيئاِ

 .)١(»يامن

ًوذكر ابن عدي أنه ال يعرف له من املـسند شـيئا، ٍفأبو حاتم الرازي ذكر أن احلارث ال يروي إال مقطعات ِ ُ ٍّ ُ َ ،

ِوإنام يروي عن ابن سريين واحلسن البرصي ُ يؤكد أن املقطعات يف نظـر أيب حـاتم هـي أقـوال التـابعنيمما، َِ ِ ِ واهللا ، ُ

 . أعلم

 : )ه٣٠٨ت (ِّريََوينِّ الدٍ وهببن ِ حممدبن اهللا عبداحلافظ استعامل : ًثالثا

َقدم علينا «: ُّينوريِّ الدٍ وهببن اهللا عبد ُقال احلافظ
ُّ املبارك املخرميبن اهللا عبد بن ُحممد(ِ ِّ ًيا َدينَــور قاضـ) َ

ٍ يب يوما عىل محريَّفمر، عليها ِّ َ ُ ِ رجل من أصحابومعي، ً ٍونحـن جلـوس عـىل دكـة نتـذاكر يف يشء مـن ، ِ احلـديثٌ
ُ

ٍ َِّ ٌ ُ

َفلام رأى املحربة والكتاب كأنـه اسـتأنس، ِاحلديث َ َفـسلم، َ ًنتـذاكر شـيئا مـن : مـا الـذي أنـتم فيـه؟ فقلنـا: وقـال، َّ ُ

َّأمسك عيل: ِالمفقال للغ)  أيب خالدبن إسامعيل(ِحديث 
ٍوذكر نحو ثامين مئـة حـديث،  إليناَفنزل وجلس، ِ ِ

َ َ مـن ؛ َ

ٍمقطوع ومسنَد
ُ َمن حديث إسامعيل، ٍ ُأكثرها مقاطيع، ٍ أيب خالدبن ِ ُ«)٢(. 

 بـن  مالـك ومل يـسمع منـه قـال عـيلبـن رأى أنس، من احلفاظ الثقات )ه١٤٦ت(  أيب خالدبن وإسامعيل

ًرأى أنسا رؤية ومل«: املديني ًومل يرو عن أيب وائل شيئا،  يسمع منهً ٍ ِ«)٣(. 

 ِضـيف إىل الـصحابةُوما أ، َفيشمل املراسيل، ويبدو يل أن املقطوع يف كالم الدينوري هو كل ما ليس بمسند

 .والتابعني

 : )ه٣٢١ت (ّحاويَّجعفر الطاستعامل أيب : ًرابعا

ُأول من قسم للرباذين خالد: ٌقال مكحول«: ُّقال الطحاوي ِ َ َ ُ َقـسم للـرباذين نـصف ؛ َ الوليد يـوم دمـشقبن َّ ْ
ِ

َ َ

ِسهامن اخليل ِ
ْ ِملا رأى من جرياهنا؛ ُ ِ ًوكان يعطي للرباذين سهام سهام، َ ًْ ْ ٍوهـو رأي لـيس بتوقيـف، ٌوهو مقطوع، ُِ

إال ؛ ٌ

َأنه اعترب القوة واحلدة َّ َ َِّ
َّ َ«)٤(. 

ٌوإنـام هـو رأي واجتهـاد ، ^ِّإىل النبـي ًيقصد به واهللا أعلم أنه ليس مرفوعـا ؛ هو مقطوع: فقول الطحاوي ٌ

ْملا رأى من قوهتا وحدة جرهيا؛  الوليد ريض اهللا عنهبن َقام به خالد َ َّ
ِ ِ َِّ ُ. 

                                         
 .٢/٤٥٧: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ١(

 .٣٠٢:سؤاالت السلمي للدارقطني، ص)   ٢(

 .١٢:م، صاملراسيل، البن أيب حات)   ٣(

 .٣/٤٤٠: خمترص اختالف العلامء، للطحاوي)   ٤(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٤٠  

 : )ه٣٣٢ت(ُ عقدة بن احلافظ أبو العباس استعامل: ًخامسا

َسألت احلافظ«:  محدانبن وِقال أبو عمر ُأهيـام أعلـم؟ فقـال: ٍ عن البخـاري ومـسلمَ عقدةَ ابنُ ٌكـان حممـد : ُ

ٌومسلم عامل، ًعاملا ُفكررت. ٌ ِ ملحمد الغلط يف أهل الشامُقد يقع، يا أبا عمرو: فقال، ًراراِ عليه مَّ ُ  َوذلـك أنـه أخـذ، ٍ

َكتبهم ِ منهم بكنيتهَ الواحدَ فيها فربام ذكرَفنظر، ُ
َ ٍويذكره يف موضع، ُ َّتـوهم أهنـام اثنـانُي؛ ِ آخر باسـمهُُ ُ  ٌوأمـا مـسلم، َّ

ِ له من الغلط يف العُعَّفقلام يق   .)١(» وال املراسيلَ املقاطيعِومل يكتب، َ املسانيدَألنه كتب؛ لَلِ

 .)٢(» والتفسريِ والتابعني يف الفقهِ الصحابةَ أقوالِعنى باملقاطيع«: قال احلافظ الذهبي

 : )ه٣٣٤ت(َّ إسحاق اجلالب بن سليامناستعامل الثقة : ًسادسا

َّقال الثقة سليامن اجلال ُ ُّقال يل إبراهيم احلريب«: ُبُ ًكان حفاظ احلديث أربعـة(: ُ َكـان هـشيم شـيخهم، ُِ ٌ كـان ؛ ُ

َهشيم حيفظ هذه األحاديث ُ ٌ ًيعني املقطوعة حفظا عجيبا؛ ُ ً  ]البـرصي[ِعن احلـسن ، ]ُبن عبيد[ُيونس : كان يقول، ََ

ُّبن مقسم الضبي[ُومغرية ، كذا وكذا ٍفالن عن فالن مثله، ثله م]َبن يزيد النخعي[َعن إبراهيم ، ]َْ هـذا : ُقلت لـه، ٌ

ًكله حفظا؟ قال  .)٣(»نعم: ُّ

 : )ه٣٦٥ت (ٍّ عديبن أمحداستعامل أيب : ًسابعا

ٍ خطافبن اهللا عبد بن ِ لربيعَمل أر«: ٍّ عديُقال ابن َ هذا حديثا يّ َتهيأ يل أن أقـولً ، ٌإنـه ضـعيف: ٍن أي جهـةِ مـَّ

 .)٤(»ُام هي مقاطيع سريين إنِوابن، ِوالذي يرويه عن احلسن

ُ له حديثا مسنَدا فأذكرهُفِ ما أعرٍ بدربن ُواهليثم«: ًأيضاوقال  ُُ ً ٌوإنام له مقاطيع عن التابعني يشء يسري، ً ٌ ُ«)٥(. 

ُ كثري رواية إال مقـاطيع عـن التـابعنيٍ درهمبن َ ليزيدُفِال أعر«: ًأيضاوقال 
ٍ

 ُالظـاهر ف.)٦(»وعـن الـصحابة، َ

 .^ ِّ إىل النبيًسندةُ ممل تكن التي َ والتابعني املقطوعةِ الصحابةَ أقوالِ باملقاطيعُأنه يقصد

ِ مـا انتهـى إلينـا مـن حديثـه مـن املـسنَد ُ عامـةٍ مـسلمبـن ُوصـاعد«: ) مسلمبن صاعد (ِ يف ترمجةًأيضاقال و ِ

ُواملقطوع هذا الذي ذكرت ِولصاعد غري ما ذكرت من احلديث، ِ ٍُ ٌ مقطعات ومسندُ وال ،  العـرشةَن ذلك دوُّوكل، ٌ

ُ له حديثا منكر املتن فأذكرهُفِأعر َُ ُ ما يروي ال يتبنيِويف مقدار، ً ْ صدقه من ضعَّ  . »ِفهُ

                                         
 .، واللفظ منه١٢/٥٦٥: ، وسري أعالم النبالء، للذهبي١٥/١٢١: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)   ١(

 .١٢/٥٦٥: سري أعالم النبالء، للذهبي)   ٢(

 .١٦/١٣٠: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)   ٣(

 .٤/٤٣: ال، البن عديالكامل يف ضعفاء الرج)   ٤(

 .٨/٤٠٢: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٥(

 .٩/١٦٩: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٦(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٤١  

ِقتـل رجـل مـن املـسلمني رجـال مـن أهـل احلـرية «: قـال، ِّعن الشعبي، ٍ بسنده عن صاعدَ ذلك أخرجَوقبل ً ٌ َ

ُنرصانيا فقتله به عمر َ ُ َ َ ِسمعت الشعبي يقول يف القتيل: قال، ٍ مسلمبن ِوبإسناده إىل صاعد. »ً َّ يوجد مقطُ ُ : قـال، ًعاُ

 . »نَوا عىل البدُّصل«

ُّ من صيل عليه يف اإلسالم رأس ابن الزبريُأول«: قال، ِّ عن الشعبيٍ مسلمبن ِومنه بإسناده إىل صاعد ِ ُ ُِ ِّ«)١(. 

ٍ بإســناده مــن طريـق ركــنيَ بعــد أن أخـرجًأيــضاوقـال  ٍملْذَ حــبـن َمُســمعت متــي(: قـال، ِّ الــضبيُ وكــان مــن ، َ

 الـذي يـروي عنــه ِ هـذا املقطـوعَ هـذا غـريِّ الـضبيٍكنيُ لـرُال أعلـم«: )ٌ نـورٌنـور: هِنـِّاهللا يقـول ملؤذ عبـد ِأصـحاب

 .)٢(»سفيان

َ أيب عصمةُحدثنا ابن«: ًأيضاقال و ٍوشـب قـايض َ حبـن ُحـدثنا أرصم، ُّ البلخـيِ احلـسنبـن ُحدثنا العباس، ِ

َمهذان ٌ الناس صدقةُمداراة: قال، ]عيَالنخ[عن إبراهيم ، ِعن املغرية، ٌلحدثنا مند، َ ِ« . 

َوإن كـان مقطوعـا عـن إبـراهيم، ُوهـذا احلـديث«:  عـديُثم قال ابن ِفـإين ال أعرفـه إال مـن حـديث،  قولـهً ُ ِ 

، َث الــذين يــرسقون احلــديِعفاءُّ الــضِوهــو يف عــداد، َ الــراوي عــن أرصمُّ احلــسن البلخــيبــن ُوالعبــاس، َأرصم

َّوهو بني الض، ٍ حمفوظةُه غريِ رواياتُ عامةٍ حوشببن ُوأرصم ُ عـي َ إبـراهيم النخَى قـولَّفـابن عـدي سـم .)٣(»ِعفِّ

 .ًمقطوعا

َ خاصة عن إبراهيم املسندِ الروايةُ أيب سليامن كثريبن ُمحاد«: ًأيضاوقال  ُوحيـدث ،  إبراهيمَورأي، َ واملقطوعً ِّ ُ

ُديث صالح ويقعِوعن غريمها بح، ٍعن أيب وائل ٍ ِ يف أحاديثه إفرادات وغرائب وهو متامسك يف احلـديث ال بـأس ٍ ٌِ ُ ٌ

  .)٤(»به

ْ العبديُطْوَح(: ُيقال لهٍ يف ترمجة راو ًأيضاوقال  ِ حـديثا مـن طريقـه عـن زيـدَبعد أن أخرج) َ  أنـه َ أرقـمبـن ً

ٍ ليلة تسعِ القدرُليلة(: قال ِوط إال يف هذا حلديثُمل ينسب ح«: )٥() الفرقانُليلة،  وعرشينُ   .)٦(» املقطوعُ

                                         
 .٥/١٤٠: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ١(

 .٤/٩٢: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٢(

 .٢/١٠٠: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٣(

 .٣/٨: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٤(

: ، رقــم)شـعب اإليــامن(والبيهقــي يف ، ١/٣٢٠): الـضعفاء(، والعقــييل يف )٩٥٣١: (، رقـم٢/٣٢٦): املــصنف(أخرجـه ابــن أيب شـيبة يف )   ٥(

 . »تابع عليهُهذا حديث منكر ال ي«: عن البخاري قوله) ٣/٣٨٥: الكامل يف ضعفاء الرجال(، ونقل ابن عدي يف )٣٤١٨(

 .٣/٣٨٥: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٦(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٤٢  

ٍقا عـىل حـديثِّمعل) ِّ السلميٍ قيسبن  مروانبن ِمْيَثُخ( يف ترمجة ًأيضاوقال  وهـذا «:  لـهُّ أخرجـه البخـاريً

ُه البخاري عن خَ الذي ذكرُاحلديث ٌثيم هـذا هـو حـديث عـن عمـر موقـوفُّ َ َ ُ ٌ ٍألن مـراده أن ال يـذهب عليـه راو ؛ ٍ َ َ ُ َّ

ًطوعا أو مسنَداًروى شيئا مق ِ ال خييل أبوابه عىل حروفْألن؛ ًُ
َ َّم بأن يذكر كلهمَ املعجُ ُ ُ«)١(. 

ِعوة ال أعرف له من املسندَ ذي لبن ُسعيد«: ًأيضاوقال  ُ ُ وعن غريه مقاطيعَمرُإنام له عن ع، َ ِ«)٢(.  

َســمعت ابــن«: )ِّي اجلعفــيِقــَْرش( يف ترمجــة ًأيــضاوقــال  ُّقــي اجلعفــي عــن ْرش :ُّقــال البخــاري: ٍ محــاد يقــولُ ٌّ

ٌاحلائك معلون(: ُّ اجلعفيٌروى عنه جابر، َةَلَفَ غبن ِسويد ٌه إنـام هـو حـديث َوهذا الـذي ذكـر: قال ابن عدي. )٣()ُ

ِ الذين سمعوا من أيب بكر وعمر وعثامن وعـيل وغـريهم ريض اهللا ة من كبار التابعنيَلَفَ غبن ُوسويد. )٤(»مقطوع

 .)٥(عنهم أمجعني

ِّ عطاء الروذباريبن أمحد ستعاملا: ًثامنا  : )ه٣٦٩ت (ُّ

ِ يتفقـه باحلـديث]ُّ الروذبـاريٍّأبو عـيل[كان خايل «: ُّوذباريُّ عطاء الربن ُ الصوفية يف وقته أمحدُيقول شيخ َّ ،

ِويفتي باملقاطيع  . والتابعنيِ الصحابةَأقوال:  أنه يقصد باملقاطيعُالظاهر ف.)٦(»ُ

كـام ، استعمله املحدثون قبل التـصنيف للداللـة عـىل انقطـاع سـند احلـديثواخلالصة أن مصطلح املقطوع 

  .                                                     استعملوه للداللة عىل أقوال الصحابة والتابعني

ُفذهب احلافظ ابن الـصالح ، وأما بعد التصنيف يف علوم احلديث  ،)املقطـوع(ِإىل التمييـز بـني ) ه٦٤٣ت(ُ

ُويــدل عــىل ذلــك قولــه، َوحــرص مفهــوم املقطــوع يف الداللــة عــىل أقــوال التــابعني دون الــصحابة، )املنقطــع(و ُّ :

ِاملقطوع وهو غري املنقطع« ِويقال يف مجعه... ُ ُواملقاطع، ُاملقاطيع: ُ
ًوهو ما جـاء عـن التـابعني موقوفـا علـيهم مـن ، ِ َ

كـالنووي ، علوم احلديث بعد ابن الصالح عـىل ذكـر هـذا املفهـوموقد تتابع املصنفون يف . )٧(»ِأقواهلم أو أفعاهلم

                                         
 .٣/٥١٨: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ١(

 .٤/٤٦٧: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٢(

ُّال يعرُف إال به، ورواه أيضا شيبان النحوي«: ، ثم قال)١٨٧/ ٢: الضعفاء الكبري(ذكره العقييل يف )   ٣( ْ ًُ  .»ٍ عن جابر هكذاَ

 .٥/٥٦: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٤(

 .٤/٦٩: سري أعالم النبالء، للذهبي: ينظر)   ٥(

 .٢/١٨٠: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)   ٦(

 .١١٩:معرفة أنواع علم احلديث، البن الصالح، ص)   ٧(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٤٣  

، )٤()ه٧٧٤ت(وابـــن كثـــري ، )٣()ه٧٣٣ت(وابـــن مجاعـــة ، )٢()ه٧٠٢ت(وابـــن دقيـــق العيـــد ، )١()ه٦٧٦ت(

ُوغريهم، )٦()ه٨٥٢ت(وابن حجر ، )٥()ه٨٠٦ت(والعراقي 
)٧(  . 

ًمل يكـن مفهومـا متفقـا ، فون يف علوم احلديثَّغري أن هذا املفهوم الذي ذكره ابن الصالح وتابعه عليه املصن ً ُ

 .سواء يف اجلانب التأصييل النظري أو يف اجلانب التطبيقي العميل، عليه عند املحدثني بعد التصنيف

ــييل ــب التأص ــا يف اجلان ــني ، أم ــق ب ــدم التفري ــصنيف إىل ع ــد الت ــدثني بع ــن املح ــدد م ــذهب ع ــوع(ٌف ) املقط

: ُوممن وقفت عىل نصوصهم التي تؤكد هـذا املعنـى، ُبام مل يتصل سنده) وعاملقط(أو تفسري مصطلح ، )املنقطع(و

وبيـان ، وصـالح الـدين العالئـي، ورشـيد الـدين العطـار، وابـن العـريب، وأبو عمـرو الـداين، اخلطيب البغدادي

 : نصوصهم فيام يأيت

 : )ه٤٤٠ت( سعيد الداين بن  عمرو عثامنعند احلافظ أيب: ًأوال

ُذكـر بيـان املقطـوع مـن اآلثـار ومتثيلـه: بـاب«: ينقال أبو عمرو الدا ِ ُواملنقطـع مـن :  سـعيدبـن قـال عـثامن: ُْ

ِاألسانيد هـو غـري املرسـل َ ُ
َوهـو مـا يـرد مـن قـول التـابعني، ِ ِ ْ ُ ِّوذلـك مثـل الزهـري، َِ ومثـل . َّأنـه قـال، ٍعـن سـعيد، ُ

ِومثل األعمش. أنه قال، ُعن عروة، َ عروةبن ِوهشام، ِّالزهري ِوعـن احلـسن ، أنـه قـال، َعن إبراهيم، ٍرومنصو، ُ

ُّوشبه ذلك مما يقوله التابعي، أنه قال ُ ُواملنقطع أيضا نوعان خفيان قلام يوجد يف احلفاظ للسنن من يميزمهـا، ُ ُ ِّ ُ َّ
ِ ُ َّ ِ ِ  ثـم »ً

ٌذكر أن النوع األول مـن املنقطـع هـو مـا فيـه راو جمهـول  يف والنـوع الثـاين مـن املنقطـع هـو أن يكـون«: ثـم قـال، ٍ

ِاإلسناد رواية راو مل يسمع من الذي يروي عنه احلديث قبـل الوصـول إىل التـابعي الـذي هـو موضـع اإلرسـال ُِ ْ
ِ

َ ِّ َ َ ٍُ ِ ،

ٌفال يقال هلذا النوع من احلديث مرسل َُ ْ ُ
ِ ِ ُإنام يقال له، ُ  .)٨(»ٌمنقطع: ُ

                                         
 .٣٤:يف أصول احلديث، للنووي، صالتقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير : ينظر)   ١(

 .١٦:االقرتاح يف بيان االصطالح، البن دقيق العيد، ص:  ينظر)   ٢(

 .٤٢:املنهل الروي يف خمترص علوم احلديث النبوي، البن مجاعة، ص:  ينظر)   ٣(

 .٤٦:اختصار علوم احلديث، البن كثري، ص:  ينظر)   ٤(

 .١٨٦:قي، صرشح التبرصة والتذكرة، للعرا:  ينظر)   ٥(

 .١١٤:نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، البن حجر، ص:  ينظر)   ٦(

 .١٦٩:، والغاية يف رشح اهلداية يف علم الرواية، للسخاوي، ص١/٣٢٦: النكت الوفية بام يف رشح األلفية، للبقاعي:  ينظر)   ٧(

 .٤٠:جزء يف علوم احلديث، أليب عمرو الداين، ص)   ٨(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٤٤  

َفاحلافظ أبو عمرو الداين عنْون الباب بقوله  ِواملنقطـع مـن األسـانيد«: لـهثـم رشحـه بقو، )بيان املقطوع(ََ
ُ« ،

َوذكر أن داللته تشمل أقوال التابعني ُ َ َكام تشمل األسانيد التي فيها انقطاع بني الراوي ومـن فوقـه، ِ َ ٌ َ ُوهـذا يؤكـد ، ُ

ِعىل أن الداين ال يرى التمييز بني لفظ  َ  .واهللا أعلم، يف االستعامل والداللة) املنقطع(و، )املقطوع(َّ

 : )ه٤٦٣ت (يب البغدادي اخلطعند : ًثانيا

ُّوأن كلـيهام قـد يـدل عـىل انقطـاع ، )املنقطـع(و، )املقطـوع(ذهب اخلطيب البغـدادي إىل عـدم التفريـق بـني  َّ

ُويشري إىل ذلك أقواله املتعددة، ُّكام قد يدل عىل أقوال التابعني، السند َ مثـل املرسـلُاملنقطـع«: حيث قـال، ُ َّإال أن ، ُ

ُهــذه العبــارة تــستعمل َ ُ َ غالبــا يف روايــة مــن دون التــابعنيَ
ِ ُمثــل أن يــروي مالــك، َّعــن الــصحابة، ً ٍ أنــس عــن بــن َ

َ عمربن اهللا عبد ِأو سفيان الثوري عن جابر، ُ ُّ ومـا أشـبه ، ٍ مالـكبـن ِ احلجاج عن أنـسبن ُأو شعبة، اهللا عبد بن ُ

ِوقـال بعـض أهـل العلـم باحلـديث، ذلك ِ ِ َ مـا روي عـن التـابعي ومـُاملنقطـع: ُ ِّ ِن دونـه موقوفـا عليـه مـن قولـه أو ُ ً َ

ِفعله
ِوقال أيضا يف تفسري املقطوع. )١(»ْ ُفيلـزم كتبهـا والنظـر فيهـا ، ُ فهـي املوقوفـات عـىل التـابعنيُاملقاطيعوأما «: ً ُُ ْ

َلتتخري من أقوهلم َّ ِوال تشذ عن مذاهبهم، َ ِ َّ َوقـد اسـتفرغت طائفـة مـن أهـل زماننـا وسـعها يف«: ًوقـال ايـضا. )٢(»ُ ُْ
ِ ٌ 

َكتب األحاديث واملثـابرة عـىل مجعهـا مـن غـري أن يـسلكوا مـسلك املتقـدمني َ ُْ ُ ِ ِ ِ ِْ ِ َوحيتجـون بمـن ال حيـسن قـراءة ... ْ ُ ُّ
ِ ُ

ِصحيفته ِوال يقوم بيشء مـن رشائـط الروايـة، َ ِ
ِّ ُ

ِوال يفـرق بـني الـسامع واإلجـازة وال يميـز بـني املـسند واملرسـل ، ٍ َ ِّ
ِ ُِ ِّ ُ ُِ ُ

ِ واملتصلاملقطوِعو ِفمن هذه النقول نلحظ أن اخلطيب البغدادي ال يرى فرقا بني املقطـوع واملنقطـع. )٣(»َّ ِ ً َّ َُّ ِبـدليل ، َ

ِاستعامله كل واحد من اللفظني يف مكان اآلخر ٍ َِّ. 

 : )٥٤٣ت( العريب بن  بكرعند القايض أيب: ًثالثا

ِوغـريه مـن أهـل، ٍل مالـككقو، ِ السندَ مجيعُ املحدثَقطعَ هو أن يُاملقطوع«:  العريببن قال أبو بكر :  العلـمِ

ِفهذا هو املقطوع من احلديث،  بذلكَّ من حدثهْومل يذكر،  كذا وكذا^ اهللا ُقال رسول
 .)٤(» املحـدثنيِ عنـد مجاعـةُ

 .فابن العريب استعمل مصطلح املقطوع يف احلديث الذي حذف مجيع إسناده

 

 

                                         
 .٢١: علم الرواية، للخطيب البغدادي، صالكفاية يف)   ١(

 .٢/١٩١: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي)   ٢(

 .٣:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٣(

 .١/٣٤٨:  العريببن املسالك يف رشح موطأ مالك، للقايض أيب بكر)   ٤(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٤٥  

 : )ه٦٦٢( الدين العطار ُرشيدعند : ًرابعا

ِغرر الفوائد املجموعة يف بيان ما وقع يف صـحيح مـسلم مـن األحاديـث املقطوعـة(: يف كتابهُقال العطار  ِ ِ ٍِ ِ َ
ِ

ُ َ ُ( :

 َاملقطـوع ألن؛ ِاملحـدثني أكثـر عنـد ًمقطوعـا سمىُيـ ال )لنا ٌصاحب حدثنا(: قهُرُط ِبعض يف اهللا رمحه ٍمسلم ُقول«

 بـن ِمالـك ِكروايـة؛ هَفوقـ ممـن هْيـسمع مل نَمـ: التـابعني دون نِم هِروات يف وكان، هُسند ْصلَّيت مل ما همِاصطالح يف

 مَّأهنـ إال لَاملرسـ مـن ٌنـوع وهـو، ذلـك ِونحـو اهللا عبـد بن ِجابر عن ِّالثوري ِورواية؛ عمر بن اهللا عبدعن ، ٍأنس

 .)١(»الصحايب فيه يذكروا ومل ^ ِّالنبي عن أرسلوه إذا التابعني عىل َلَاملرس قرصوا

 : )ه٧٦١ت (ُّالدين العالئيصالح  دعن: ًخامسا

ًويقال له أيضا، ُوأما املنقطع«: ُّقال العالئي ِوهو ما حذف من إسناده رجل يف أثنائ، ُاملقطوع: ُ ِ ٌِ َ فاملعنى فيـه ، هُ

 .)٢(»ُ نقيض االتصالَألن االنقطاع؛ ٌظاهر

ُفاملتتبع لواقع عمل املحدثني بعد التصنيف يلحـظ، وأما يف اجلانب التطبيقي العميل ً أن عـددا مـن املحـدثني ِ َّ

ُكان يطلق مصطلح  ُّوممن استعمله هبذا املعنى ابن حـزم األندلـيس، ُعىل املنقطع الذي مل يتصل إسناده) املقطوع(ُ ُ َ ،

ُّأبو عيل الغساين ُّوالسهييل، ٍّ  : وبيان نصوصهم فيام يأيت، ُوابن اجلوزي، ُّ

  ه٤٥٦ت (ِّ األندليسٍابن حزمعند( : 

ٍعرض رده حلـديث ذكـره مـن طريـق ابـن جـريجقال ابن حزم يف م ُ ِِّ ِِ َ
ٍأخـربت عـن جماهـد«: قـال، ٍ ُ أنـه عليـه (؛ ُ

َالسالم رشب من نبيذ سقاية زمزم
ِ ِ

َ ُفشد وجهه، ِ ٍثم صب عليـه املـاء مـرة بعـد مـرة، َّ ً ُ َّ قـال ابـن ، )٣()ثـم رشب منـه، ُ

ٍألنه عن ابن جريج؛ َوهذا ال يشء«: حزم ُ ِّعمن مل يسمه، ِ ًومرسـل معـا، ٌفهو مقطوع، ٍدعن جماه، َُّ ٌ فـابن حـزم . )٤(»َ

َألن ابن جريج قال، ُعىل ما انقطع سنده) مقطوع(أطلق مصطلح  ُأخربت عن جماهد«: َّ َّومل يسم الـراوي الـذي ، »ُ

 .أخربه

 

 

                                         
 .١٢٩:غرر الفوائد املجموعة، للعطار، ص)   ١(

 .٢٤:جامع التحصيل، للعالئي، ص)   ٢(

ٍأخربت عن جماهد قال: عن ابن جريج، قال«: ، وقال٩/٢٢٦): املصنف(الرزاق يف  أخرجه عبد)   ٣( ُ ِإىل السقاية سقاية زمزم، ^ ُّعمد النبي «: ُ ِ

ً جـرب لـيس صـحابيا، بـل هـو بـن  جماهـدٌ، وهو حديث منقطع بني ابن جريج وجماهد، كام أنه مرسل ألن»...فرشب من النبيذ، فشد وجهه

 .١٣٣:مشاهري علامء األمصار، البن حبان، ص: ينظر). ه١٠٢(تابعي تويف سنة 

 .٦/١٨٦: املحىل باآلثار، البن حزم)   ٤(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٤٦  

 ه٤٩٨ت (ُّ عيل الغساينعند أيب( : 

 .)١(»ًعاِموضـ عـرش َأربعـة ]يف[ ذلـكو، بـه ٍمتـصل َغـري ًمقطوعا هِكتاب يف ٌمسلم َأوردفهذا ما «: ُّقال الغساين

ِفأبو عيل الغساين سمى األحاديث غري املتصلة يف صحيح مسلم  ِ َّ َ ُممـا يـشري إىل ، )منقطعـة(ِّومل يسمها ، )مقطوعة(َّ

ِعدم متايزمها عنده ُ ِ. 

  ه٥٨١ت (ِّهييلُّالقاسم السعند أيب( : 

َقال السهييل بعد أن ذكر حديثا عن داود ً َ ُحدثني من ال أهتـم عـن عمـر( : احلصني قالبن ُّ ، العزيـز عبـد بـن َّ

ِّقال سلامن للنبي : قال ٌإسـناد هـذا احلـديث مقطـوع«: ُّقال الـسهييل؛ ...)^ُ ُ
ٌوفيـه رجـل جمهـول، ِ ُفاحلـديث . )٢(»ٌ

َمنقطع بني عمر
ُّوعرب السهييل عن هذا االنقطاع بقوله، ِّوسلامن الفاريس عبد بن ِ ٌإسناد هذا احلديث مقطوع: َّ ُ

ِ. 

  ه٥٩٧ت( اجلوزي بن الفرجعند أيب( : 

ِ حديثا من طريقَ اجلوزي بعد أن أخرجُقال ابن أن : ُواجلـواب...«:  اخلطـاببن عن عمر، ِّ البرصيِ احلسنً

َفإن احلسن مل يدرك عمر؛ ٌ مقطوعَهذا احلديث ُ  . بمعنى املنقطع واملرسل)املقطوع(َ فاستعمل مصطلح .)٣(»َ

                                         
 .٣/٨٠٧: تقييد املهمل ومتييز املشكل، للغساين)   ١(

 .٢/٢٢٧: سهييلالروض األنف يف رشح السرية النبوية البن هشام، أليب القاسم ال)   ٢(

 .١/٤٥٩: التحقيق يف مسائل اخلالف، البن اجلوزي)   ٣(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٤٧  

ا ا :ا رواووم دإ      

 ِ واإلسـنادِندَّ معنـى الـسِال بد مـن بيـان، ِه ونزولِ الروايةِ سندِّ بعلوُقَّ التي تتعلِ عن املصطلحاتِ احلديثَقبل

 . يف السندِ والنزولِّ معنى العلوُى فهمحتى يتسنَّ،  بينهامِوالعالقة

ِالسنَد يف اللغةف ِ أصل واحد يدل عىل انضاممُ ُّ ُأسـندت إليـه : ومن املجـاز،  عليهَدَعتمُ حتى يِ إىل اليشءِاليشء ٌٌ

ُوفالن سند، َأي رفعته إليه؛ أمري ِي فالن إذا كان معتمدهم يف أموربن ٌ َ َ
 .)١(همٍ

ــا يف االصــطالح ــسند، وأم ــقُفال ــو الطري ــُ ه ــالطريق، )٢( احلــديثِ إىل مــتنُلِ املوص ــراد ب ــسلة: ِوامل  ِ رواةُسل

 ُه أو هـو ذكـرِ إىل قائلـِ احلـديثُ فهـو نـسبةُوأمـا اإلسـناد. )٣(هـا الـرواةُ التـي ينقلِ احلديثُاظألف: وباملتن، ِاحلديث

 .)٤(ُ وحكايتهاِ الرواةِسلسلة

َّفاإلسناد هو فعل فاعل يتضم ٍ قـال .  عنـهُ اإلخبـارَ الـذي حـصلُ فهـو الطريـقُوأما الـسند،  الطريقَ حكايةُنُ

ــة«: )ه١٠١٤ت (مــال عــيل القــاري ــرواةُ أســامءُوالطريــق، ٌ فعــلُاحلكاي ُفــال يــصح أن يكــون أحــدمها عــني ،  ال ُ ُّ

 أهنــم يــستعملون كــال ُيلحــظ) اإلســناد(و، )الــسند (َ املحــدثني مــصطلحِ الســتعامالتَعِّلكــن املتتبــ. )٥(»اآلخــر

 . يف االصطالحِزُّمن باب التجو، ٍ يف معنى واحدِاملصطلحني

. )٦(»ٍ واحــدٍ لــيشءَ واإلســنادَحـدثون يــستعملون الــسندامل«: )ه٧٣٣ت ( مجاعــةُويف هـذا املعنــى يقــول ابــن

ُهـو كـام قـال شـيخنا يف «: )اإلسـناد( يف تعريفـه ملـصطلح ٍ حجـرِ يف تعقيبه عىل ابن)ه٩٠٢ت( ُّويقول السخاوي

ٍمع قوله يف موضع آخـر منـه، )ُ املوصلة إىل املتنُالطريق(:  النخبةِرشح ، ُوهـو أشـبه، )إنـه حكايـة طريقـة املـتن(: ِ

ِك تعريف السندفذا ٌواألمر سهل، ُ ُ«)٧( . 

ِواملـصطلحات ، هِ وأمهيتـِ أو اإلسـناد العـايل والنـازلِ عـن مفهـوم الـسندِ من احلـديثَّ ال بدِويف هذا املبحث

 . عن العايل والنازلِ بعد التصنيفَالتي أحدثها املحدثون

 

                                         
 .١/٤٧٧: ، وأساس البالغة، للزخمرشي٣/١٠٥: يف مقاييس اللغة، البن فارس) سند(ينظر مادة )   ١(

 .١/٢٨: ًث، للسخاوي أيضا، وفتح املغيث برشح ألفية احلدي٣٠:التوضيح األهبر لتذكرة ابن امللقن يف علم األثر، للسخاوي، ص: ينظر)   ٢(

 .٣٣:اخلالصة يف أصول احلديث، للطيبي، ص: ينظر)      ٣(

َ، ونزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، البن حجر، ص١١٠:املقنع يف علوم احلديث، البن امللقن، ص: ينظر)    ٤( ِ:٤١ 

 .١٥٩:ِرشح رشح نخبة الفكر، ملال عيل القاري، ص)    ٥(

 .٣٠: خمترص علوم احلديث النبوي، البن مجاعة، صاملنهل الروي يف)   ٦(

 .١/٢٨: فتح املغيث برشح ألفية احلديث، للسخاوي)   ٧(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٤٨  

  :  ا وازلَ : ا اول

اإلسـناد  (ُمـصطلح: ومها، ِه ونزولِ الروايةِ إسنادِّ بعلوِ التصنيف مصطلحني يتعلقانَاملحدثون قبلاستعمل 

وأن املحـدثني ،  واإلسـنادِ معنـى الـسندُم بيانَّوقد تقد). اإلسناد النازل أو البعيد(ومصطلح ، )العايل أو القريب

،  العـايل أو القريـبِن مـصطلح عـُوبقـي الكـالم، ٍ يف معنى واحد فـال حاجـة إلعادتـهِاستعملوا كال املصطلحني

 . النازل أو البعيدِومصطلح

 : )اإلسناد العايل أو القريب(مصطلح : ًأوال

َلوَع (ِّ الثالثيِ من الفعلٍ فاعلُالعايل يف اللغة اسم َ املعتل يـاء كـان ُ واحلرفُ والالمُالعني«: قال ابن فارس). َ ً ُّ

ًأو واوا أو ألفا ُأصل واحد يدل عىل السم، ً ُّ ُّ ِضد السفل: ُّالعلو«: ُّوقال أبو بكر األزدي. )١(»ِّو واالرتفاعٌٌ ُّ ُّ ُّوالعلو، ِ ُُ :

ًلو علواْعَ عال يُمصدر ّ ُ َقـرب (ِّ الثالثـيِ مـن الفعـلِ الفاعـلِ باسـمٌ مـشبهةٌ يف اللغـة فهـو صـفةُوأما القريب .)٢(»ُ ُ َ( ،

ُوالقرب ضد البعد ُُّ ُ)٣(. 

 يف ن املعـروفِ وهي أنه مٍ عىل مسألةِ بيان معناه من التأكيدَال بد قبل اإلسناد العايل أو القريب فُوأما مفهوم

ِهي كالسلمو، ِ الرواةِ من سلسلةُفَّ يتألَالسندأن : علوم احلديث َّ ُيتألف من الذي ُّ  بحيث يكـون ٍدةِّ متعدٍ درجاتَّ

َّ ويطلق عىل بداية هذا السلم.ٌ راو واحدٍيف كل درجة ُ ُحيـث مـصدر ، ُهناية السند: ِ هنايتهُويطلق عىل، َّأول السند: ُ

  . ُاحلديث ومنبعه

ِ قل عدد الرواة كلـام كانـت املـسافة أقـرب إىل هنايـة الـسند يفكلامو ِ ِ
َ ُُ َّ  أو ُكـان الـسندو، ُّ الـسلمِ أعـىل درجـاتَّ

 . أو من املصدرِمَّلُّ من السٍ درجةِه من آخرِلقرب، ً أو قريباً عالياُاإلسناد

 أو هـو .)٤( إسـنادهِ رجـالُ عـددَّ الـذي قـلُاإلسناد:  بأنهَ العايل أو القريبَاإلسناد حدثون املَفَّرَوعىل هذا ع

ِقلة الوسائط يف السند«: )ه٩٠٢ت(كام قال احلافظ السخاوي  ُأو قدم سامع الراوي أو وفاته، ُ
ِ«)٥(. 

 

 

                                         
 .٤/١١٢: يف مقاييس اللغة، البن فارس) علو(مادة )   ١(

 .٢/٩٥٠: يف مجهرة اللغة، لألزدي) علو(مادة )   ٢(

 .٧٥٠:يف جممل اللغة، البن فارس، ص) قرب(مادة : ينظر)   ٣(

َنزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، البن حجر، ص:   ينظر) ٤( ِ:١١٥. 

 .٣/٣٣٢: فتح املغيث برشح ألفية احلديث، للسخاوي)   ٥(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٤٩  

 : )اإلسناد النازل أو البعيد(مصطلح : ًثانيا

ُ والـزاءُالنــون«:  فــارسُقــال ابـن). َلَزَنــ (ِّ الثالثـيِلفعــل مــن اٍ فاعـلُ اســمِ يف اللغــةُالنـازل
ٌ كلمــة ُ والــالم)١(

ِصحيحة تدل عىل هبوط يشء ووقوعـه ٍِ ُّ ُ وانحطـاط مـن عٌ هـو هبـوطُوالنـزول. )٢(»ٌ ٍو إىل سـفلْلـٌ ْ ُ  ُوأمـا البعيـد .)٣(ٍ

ْوالبعد ضد القر، )ُعدَب (ِّ الثالثيِ من الفعلِ الفاعلِ باسمٌ مشبهةٌفصفة ُ ُّ ُ  .)٤(بُ

 كلـام ِ الـرواةَ عـدديمكن القـول إن، فمن خالل ما سبق يف بيان معنى العايل)  النازل أو البعيدُاإلسناد(وأما 

َكثر ِعن الدرجات العليا للسلمأو ،  احلديثِ سندِ ابتعدنا عن هنايةُ َّ َومن هنا عـرف ، ُّ املحـدثون اإلسـناد النـازل أو َّ

  .)٥( إسنادهِ رجالُ عددَرُ الذي كثُاإلسناد: البعيد بأنه

ِ واحد يشري إىل اإلسنادٍإال عىل مثال، ُّيف حدود بحثي وتتبعي، ْومل أعثر أو اإلسـناد القريـب ،  العايل والنـازلٍ

ُسـمعت «: حيـث قـال، )ه٣١١ت (خزيمـة ُنوهـو مـا ذكـره احلـافظ ابـ، عند املحـدثني قبـل التـصنيف، والبعيد

ُّ هاشم الطبن اهللا عبد ٍاألعمش أحـب إلـيكم عـن أيب وائـل: فقال، ٍكيعَند وكنا ع:  يقولَّويسٍ ُّ أو ، اهللا عبـدعـن ، ُ

ُعـن أيب وائـل أقـرب، ُاألعمـش: لنـاُاهللا؟ فق عبـدعـن ، َعـن علقمـة، َعـن إبـراهيم، ٍعن منـصور، ُسفيان : فقـال، ٍ

ٌاألعمش شيخ ٌوأبو وائل شيخ، ُ عـن ، ٌقيـهف) اهللا عبـدعـن (، َعـن علقمـة، َعـن إبـراهيم، ٍعـن منـصور، ُوسفيان، ٍ

 .)٦(»عن فقيه، ٍعن فقيه، ٍفقيه

 ِ مـصطلحات العـايل والنـازل والقريـبِ املحـدثني قبـل التـصنيف باسـتعاملِ اهتاممِ يف عدمَويبدو أن السبب

 ِ يف علـومِ األصـولِوليست من املباحث، ِةَّ املهمِ غريِ إنام هي من الفضالتِ إىل أن هذه املصطلحاتُ يعودِوالبعيد

مل «:  عن ابـن كثـريٍ حجرِ احلافظ ابنِ يف تعقيبه عىل قول)ه٩١١ت( ِّ السيوطيِ احلافظُذلك قولويؤكد . احلديث

وإنام هو من حمـدثي ، مِ ذلك من فنوهنِونحو، ِ العايل من النازلِ العوايل ومتييزِ املحدثني يف حتصيلِيكن عىل طريقة

                                         
ُّالزاء والزي: اسم احلرف هو الزاي، وفيه لغات أخرى منها)     ١(  .١/١٢٩٢: مادة زوي يف القاموس املحيط، للفريوزآبادي: ينظر. َّ

 .٥/٤١٧: اييس اللغة، البن فارسيف مق) نزل(مادة )    ٢(

 .٢/٦٠٠: ، واملصباح املنري يف غريب الرشح الكبري٣٠/٤٧٨: َّيف تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي) نزل(ينظر مادة )     ٣(

 .١/٢٩٨: يف مجهرة اللغة، البن دريد األزدي) ُقرب(ينظر مادة )     ٤(

 .٢/٦٠: يرشح التبرصة والتذكرة، للعراق: ينظر)   ٥(

 .٢٣٨:املحدث الفاصل بني الراوي والواعي، للرامهرمزي، ص)    ٦(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٥٠  

 ِواخـتالف هِلـَلِوع هِوسـقيم ِاحلـديث ِصـحيح ُفةمعر احلديث علم  يفُالعمدة: ُقلت«: قال السيوطي: )١(»قهاءُالف

  .)٢(»ةَّاملهم ِصولُاأل من ال ِالفضالت من فهو، ذلك ُونحو ُوالنازل العايل وأما، ًوتعديال ًحاْرَج ِهورجال هِرقُط

ما ا :ا  ا  ود وما  م :  

 عـىل ذلـك ُّويـدل، ِ واالنقطـاعِعفَّ الذي خيلـو مـن الـضُ الصحيحُّالعلوه املحدثون هو َ الذي قصدَّإن العلو

ُليس جودة«:  املباركبن اهللا عبد ُقول ِ احلديث يف قرب اإلسنادَ ِِ ْ ِّولكن جودة احلديث صحة الرجال، ُ ُ َّ َ َ َّ
ِ َ«)٣(. 

ه ِ حتــصيلِ ســبيلار يفَفــِوقطعــوا الفيــايف والق،  املحــدثونَه رحـلِ هــو الــذي مــن أجلــُ أو القــربُّوهـذا العلــو

ُكان يبلغني احلديث«: ام ريض اهللا عنه)ه٦٨ت (ٍ عباسبن اهللا عبدوفيه قال ، )٤(والوصول إليه ُ  مـن ِ عـن الرجـلُ

َ أن أرسل إليه حتى جييء فيحـدثني فعُفلو أشاء، ^ ِّ النبيِأصحاب َُ ِّ َ َ ِ ُولكنِّـي كنـت أذهـب إليـه فأقيـل عـىل ، ُتْلـُ ُ ُ

ُرج إيل فيحَحتى خي، بابه ََّ َدثُ  .)٥(»نيِّ

 ^ اهللا ِ رسـولِ عـن أصـحابَ الروايـةُكنـا نـسمع«: )ه٩٠ت( مهـران بـن ِّ الريـاحي رفيـعِوقال أبو العالية

 .)٦(»همِاها من أفواهنَْ فسمعِنا إىل املدينةِْب حتى ركَفلم نرض، ِبالبرصة

ُسئل أمحد«: )ه٢٨٠ت (ُّرماينَ إسامعيل الكبن ُحربالفقيه وقال  :  قـال؟ العـايلَإلسناد اُ يطلبِ عن الرجلُ

مـون َّ فيتعلِ إىل املدينـةِاهللا كـانوا يرحلـون مـن الكوفـة عبـد َألن أصـحاب، فَلَن سَّ عمٌ العايل سنةِ اإلسنادُطلب«

 .)٧(» ويسمعون منهَمرُمن ع

ِيبعد اإلسناد مـن اخللـل«: )ه٦٤٣ت ( الصالحُأنه كام قال ابن: ِّ العلوِ فوائدِّومن أهم َ ُُ  مـن ٍ رجـلَّألن كـل؛ ِ

ُرجاله حيتمل أن يقع اخللل َُ
ْ من جهته سهِ

ْوا أو عمِ ِففـي قلـتهم قلـة جهـات، ًداً ِ ِ ُِ َّ ِويف كثـرهتم كثـرة جهـات ، ِلَلـَ اخلَّ ُ ِ

ٌوهذا جيل واضح، ِاخللل ٌّ«)٨(. 

                                         
 .١/٤٤٥: الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة، البن حجر)    ١(

 .٥٣٤:طبقات احلفاظ، للسيوطي، ص)   ٢(

 .٢/١٩٠: أخبار أصبهان، أليب نعيم األصبهاين)   ٣(

 .٥١: طاهر املقديس، صبن ث، ملحمدمسألة العلو والنزول يف احلدي: ينظر)    ٤(

 .١/٣٩٣: الرب جامع بيان العلم وفضله، البن عبد)   ٥(

 .٢/٢٢٤: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي)   ٦(

 .١/١٢٣: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي) ٧(

 .٣٦٤:معرفة أنواع علم احلديث، البن الصالح، ص)   ٨(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٥١  

ِّهـا جيـْ وجُال أعلـم«: )ه٧٠٢ت ( دقيـق العيـدُوقال ابن ِدا لرتجـيحً ِ العلـو إال أنـه أقـرب إىل الـصحةً
ُ ِ وقلـة ِّ

ُوالغالب عدم، ِ الطالبني يتفاوتون يف اإلتقان]فإن[، طأاخل ُفإذا كثرت الوسـائط ،  الزمانِ يف أبناءِ اإلتقانُ وقـع ]و[ُ

ٌ واسطة تساهل ماِّمن كل  .)١(»َّقل، ُت الوسائطَّوإذا قل، ُ اخلطأ والزللَرُكث، ٍ

ِال ريب يف اتفاق«: )ه٧٦١ت( ُّ العالئيُوقال احلافظ
ِّام وحديثا عىل الرِ احلديث قديِ أئمةَ ً َحلـة إىل مـً

ن عنـده ِ

ُزول ممن سمعه من الشيخ الذي يبن  هلم ذلكَوإن كان قد حصل،  العايلُاإلسناد َِ ِ ٌوهذا أمر معلوم عـىل ،  إليهُرحلٍ ٌ

ِاجلملة م ِن عملهمِ
َ ِوبه يستدل أيضا لرتجيح، َ ً ُّ َ ِ العايل مع ما قـدمناه مـِ اإلسنادُ َن أن ذلـك يتـضمن تنقـيصَّ ُ َّ  ِ جهـاتَّ

ِّفإنه كاف يف ترجيح العلو،  يف اإلسنادِاخللل
ٍ«)٢(. 

ٌ فيه ضعف أو إرسالُ العايل أو القريبُوأما إن كان اإلسناد ُصبح اإلسنادُ فعند ذلك يٌ  ـ إذا ُ النـازل أو البعيـدُ

َن فـضل اإلسـنادَ مـُ جاء تفـضيلِومن هذا الباب،  أوىلًكان سليام من ذلك ـ  وعليـه .  العـايلِ عـىل اإلسـنادَ النـازلَّ

ُحيمل صوا َّألهنـم تربـ؛ ٍ إذا كانوا ثقاتَّ إيلُّ أحبِ اإلسنادُدْعُب«:  حيث قال)ه١٨١ت ( املباركبن اهللا عبد  ما ذكرهُ

: )ه٢١٨ت( العبـدي ٍ معبـدبـن ُّوقـال عـيل. )٣(»ٍ سقيمِ اإلسنادِ من قريبٌ خريٌ صحيحِ اإلسنادُ بعيدٌوحديث، به

ُسمعت ع« ُوذكـر لـه قـ، ]ِّالرقي[ وٍ عمربن  اهللاَبيدُ َُ
ٌحـديث بعيـد اإلسـناد صـحيح خـري: فقـال، ُب اإلسـنادْرِ ٌ ُ  مـن ٌ

ِ قريب اإلسنادٍحديث زول عـن ثبـت «: )ه٢٣٣ت ( معنيبن وقال حييى .)٤(»أو قال ضعيف، ٍ سقيمِ ٍاحلديث النـُّ
ْ ُ

ٍخري من علو عن غري ثبت ِ ٍّ ٌ«)٥( . 

ْول كالقرحـة يف الوجـهزبنـ ُاحلـديث«: )ه٢٣٣ت ( معـنيبـن وأما قول حييـى َ
ِ

ْ َ  ِّ املـدينيبـن وقـول عـيل. )٦(»ٍ

: قـال، )ه٣٤٤ت(املعـروف بـابن األخـرم  يعقـوب بـن  حممـدُوما ذكره احلافظ. )٧(»ٌ شؤمُالنزول«: )ه٢٣٤ت(

                                         
 .٤٦:االقرتاح يف بيان االصطالح، ص)   ١(

ُبغية امللتمس يف سباعيات حديث اإلمام مالك)   ٢( َ  .٤٥: أنس، للحافظ العالئي، صبن َ

 .٢/٢٥: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)  ٣(

 .١/١٢٤: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي)   ٤(

 .١/١٢٤: ي وآداب السامع، للخطيب البغدادياجلامع ألخالق الراو)   ٥(

 طـاهر املقـديس، بـن ، ومـسألة العلـو والنـزول يف احلـديث، ملحمـد١/١٢٣: اجلامع ألخالق الراوي وآداب الـسامع، للخطيـب البغـدادي)   ٦(

 .٥٥:ص

 طـاهر املقـديس، بـن حلـديث، ملحمـد، ومـسألة العلـو والنـزول يف ا١/١٢٣: اجلامع ألخالق الراوي وآداب الـسامع، للخطيـب البغـدادي)   ٧(

 .٥٦:ص



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٥٢  

َاستأذن أبو عمرو املستميل حممد« ٍ حجربن ِّ إىل عيلِ اخلروج]يف[، ]الذهيل[  حييىبن ٍ انـزل ، وٍرْيـا أبـا عمـ: فقال، ُ

َواكتب ما شئت، ًدرجة  .)١(»ُاهللا النُّزول شؤم عبديا أبا : فقال: قال، ُ

َوبـه يتبـني أن النـزول يف اإلسـناد «: ِّ العلـوِ تفـضيلِ بعد بيـان جهـة)ه٧٦١ت( ُّ العالئيُفأجاب عنه احلافظ ُ َّ

ِمرذول بالنسبة ِ إىل العلو إذا مل يكن يف النزولٌ ِّ فائدة زائدة عىل العلوِّ ٌ َّ النـازل أصـح مـن العـايل ُ كان السندفأما إذا؛ ٌ ُ

ِأو مشتمال عىل صفة أعىل كاحلفظ ٍ َ ونحوه فليس بمرجوح ملا تقـدم مـن أن مـدارً َّ ٍ ِّ الظـن ِ غلبـةِ ذلـك عـىل حتـصيلِ

ِإن كثـرة مـن األحاديـث: ُولـذلك نقـول، ِّ املرويِباخلرب َ العاليـة ال يفـرح هبـاً ُ
ٍالشـتامل إسـنادها عـىل ضـعيف أو ؛ ِ ِ

 .)٢(»ٍهٍمرتوك وا

ِهذا ونحوه مما جاء يف ذم النزول خمـصوص بـبعض النـزول«: )ه٦٤٣ت (وقال ابن الصالح ٌِ َفـإن النـزول ؛ ُِّ

ٍإذا تعني دون العلو طريقا إىل فائدة راجحة عىل فائدة العلو فهو خمتار غري مرذول
ُ ٌ َِّّ ُ ُِّ ِ ٍ ٍ ً َ«)٣(. 

ا ن: اا أد ت ااا  زلوا     :  

ً واحـد مـنهام عـددا مـن ِّوا عـىل كـلُعـَّوفر،  النـازلِ العـايل واإلسـنادِ باإلسـنادِ بعد التـصنيفحدثوناهتم امل ٍ

ِ نوع مصطلحا خاصا لتمييزِّوجعلوا لكل، ِاألنواع ً ً  عـىل ِ والنـزولِّ العلـوِهم يف اعتبـارُ أنظارْوتعددت، ه عن غريهٍ

  . من األئمةٍ إمامُّ إليها كلَلتي نظر اِهُ األوجِحسب

ُوبام أن كل علو يقابله نزول ٍَّّ ِففي بيان أقسام العلو كفاية عن بيان أقسام النـزول، َّ ِ ومـن أجـل ذلـك اقتـرص ، ٌ

ُّوأما النزول فهـو ضـد «: )ه٦٤٣ت(ويف هذا املعنى يقول ابن الصالح ، املحدثون عىل بيان أقسام العلو وصوره ُ

ِمــن قــسم مــن أقــسام العلــو اخلمــسة إال وضــده قــسم مــن أقــسام النــزولومــا ، ِّالعلــو ٌِ ُّ ِ
ِّ ٍفهــو إذن مخــسة أقــسام، ٍ ُ ،

ِّوتفصيلها يدرك من تفصيل أقسام العلو ُِ ِ ُ َُ ْ«)٤(. 

َوقد قسم احلـافظ الـسخاوي  ٍالعلـو إىل علـو مـسافة وعلـو صـفة) ه٩٠٢ت(ّ ٍ
ِّ ِّ ِّويمكـن تنزيـل أنـواع العلـو ، َّ ُُ

 : )٥(القسمنياملختلفة حتت هذين 

                                         
 .١/١٢٣: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي)   ١(

ُبغية امللتمس يف سباعيات حديث اإلمام مالك)   ٢( َ  .٤٠: أنس، للحافظ العالئي، صبن َ

 .٣٦٩:معرفة أنواع علم احلديث، البن الصالح، ص)   ٣(

 .٣٦٩:ديث، البن الصالح، صمعرفة أنواع علم احل)   ٤(

، والتقييد واإليـضاح ٢/٤١٩: ، والشذا الفياح من علوم ابن الصالح، لألبنايس٣٦٤:معرفة أنواع علم احلديث، البن الصالح، ص: ينظر)   ٥(

 رشح ، والنكـت الوفيـة بـام يف١١٧:، ونزهة النظر يف توضيح نخبة الفكـر، البـن حجـر، ص٢٥٧:رشح مقدم ابن الصالح، للعراقي، ص

 . ٣/٣٢٩: ، وفتح املغيث برشح ألفية احلديث، للسخاوي٢/٤٢٤: األلفية، للبقاعي



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٥٣  

ِقلةُ الذي ينظر فيه إىل ُّوهو العلو: علو املسافة:  األولالقسم  الـذي ِ الرواة بني الـراوي وبـني الـشخصِ عددَّ

ُّيقصد العلو  : وهذا العلو عىل نوعني.  إليهُُ

 : ُّالعلو املطلق: النوع األول

ه مــن ِّ وخلــوِمـع صــحة اإلســناد ^ اهللا ِبــني الــراوي وبــني رســول ِ الرجـالِ عــددُقلــةذا النــوع  ويقـصد هبــ

ٍ عـرص معـني بالنـسبة إىلِ الـصحيحةِ األسـانيدِ إىل غالـبُالنظريكون بـ ِبْرُومقياس الق. ِعفَّالض أو بالنـسبة إىل ، َّ

ٍيرد به ذلك احلديث بعينه بعـدد أكثـر، ٍسند آخر فأكثر ِ
ُ ٍ يف عـرص معـنيِ األسـانيدُأغلـب كـان فـإذا. )١(ِ  يتـألف مـن َّ

اهللا   إىل رسـولِ املطلقِّ يدخل يف باب العلوَ فإن هذا السندٍ أو ثالثةٍ رواةِ من أربعةُفَّ يتألٌاءنا سندوج،  رواةِمخسة

 .)٢(أو عند ذلك اإلمام،  من تلك األسانيد املوجودة يف ذلك العرصِ إىل األغلبِبالنظر

 أيب بـن ُحـدثنا يزيـد: قـال ، إبراهيمبن ُّثنا مكيَّحد«: حيث قال،  يف صحيحهُّومثال ذلك ما ذكره البخاري

ٍعبيد َّسمعت النبي : قال، مةَعن سل، ُ َمن يقل عـيل مـا مل أقـل فليتبـوأ مقعـده مـن النـار(:  يقول^ُ َّ ُ  ُعِّواملتتبـ. )٣(»)َُّ

ا وإذا نظرنـا إىل هـذ، ^ ِّالنبـي وبني ِّ بني البخاريٍ رواةِ من ثالثةِ من أكثرُها يتألفَ أغلبَّ أنْ جيدِّ البخاريِألسانيد

ٌاحلديث وجدنا أن عدد رواته ثالثة فقط َ
ِمما يعني دخوله يف األحاديث، ِ  األحاديث التـي ِ إىل جمموعِ بالنظرِ العاليةَ

 .رواها البخاري

 يف تعليقـه عـىل هـذا )ه٨٥٥ت (بـدر الـدين العينـياحلـافظ : وأشار إىل العلو املطلق يف ثالثيـات البخـاري

َ ثالثي وقع يف البخاريُوهو أول، ِّري البخاِمن ثالثيات«: حيث قال، احلديث ، ِوليس فيه أعـىل مـن الثالثيـات، ٍّ

َويبلغ مجيعها أكثر ُ ُّوبه فضل البخاري، ً من عرشين حديثاُ ِّ  .)٤(»هِ عىل غريُ

 : العلو النسبي: النوع الثاين

ٍوالعلو يف هذا النوع إنام يكون بالنسبة إىل إمام مشهور أو مصنَّف معروف ٍ ٍِ ٍ  : تانوله صور، ُّ

 

 

 

                                         
 .٣/٣٣٨: فتح املغيث برشح ألفية احلديث، للسخاوي: ينظر)   ١(

 .١٠:معرفة علوم احلديث، للحاكم، ص: قارن)   ٢(

 ).١٠٩: (، رقم)^إثم من كذب عىل النبي : باب(أخرجه البخاري يف العلم )   ٣(

 .٢/١٥٣: عمدة القاري رشح صحيح البخاري، لبدر الدين العيني)   ٤(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٥٤  

 : ِ احلديثِ من أئمةٍ من إمامُبْرُالق: الصورة األوىل

ُسواء قل العدد   اإلمـام احلـاكمِومن أمثلة هذه الصورة ما ذكـره . ُأو كثر، ^اهللا  ِ إىل رسولِمن ذلك اإلمامَّ

َّ الفضل السبن ُّحدثنا عيل«: حيث قال، )ه٤٠٥ت( َ عرفة العبن ُحدثنا احلسن، ُّامريِ َ ٌا هـشيمحـدثن، ُّبـديَ عـن ، ُ

ِ عبيدبن ُيونس ٌمطل الغني ظلم(: ^قال رسول اهللا : قال، ُعن ابن عمر، ٍعن نافع، ُ ُِّ  : ثم قال احلاكم، )١()ُ

ِوهذا أعىل ما يقع ألقراننا من األسانيد« ِ
ِويف إسناده سـبعة إىل رسـول، ُ ٌ ِوإنـام صـار عاليـا لقربـه مـن ، ^ اهللا ِ ُ ً َ

ِهشيم ِهو أحد األئمة، ٍ بشريبن ُ ْ وكذلك كل إسناد يقُ ٍ ُّ ُرب من ُ ٍ جـريجبـن امللـك عبـدُ ٍ عمـرو بـن الـرمحن ِوعبـد، ُ

، ٍ زيـدبن ِومحاد، َ معاويةبن ِوزهري،  احلجاجبن َوشعبة، ِّ الثوريٍ سعيدبن وسفيان، ٍ أنسبن ِومالك، ِّاألوزاعي

ِوغريهم من أئمة ٍ احلديث فإنه عالِ ِه بعد ذكر اإلمام الذِ يف عددَوإن زاد، ِ ْ  .)٢(ً»ناه مثاالْي جعلِ

َمن أمثلة هذه الصورة أيضا ما ذكره و َومثالـه مـا أخرب«: حيث قـال، )ه٥٠٧ت( ُّ املقديسٍ طاهربن ُحممدً نـا ُ

ُاهللا املفرس عبد بن ُ فضلِأبو القاسم ُحدثنا أبـو احلـسني أمحـد، َيسابوربن ِّ ُ عمـر الزاهـدبـن ِ حممـدبـن ِ َ حـدثنا أبـو ، ُ

َّرساج إسحاق البن ُالعباس حممد ، ُ أيب سـليامنبـن عن عثامن، ]بن عيينة[ ُحدثنا سفيان، ٍ جعفربن ُحدثنا غياث، َّ

َ سـليمبـن وِعن عمـر، ُّ الزبريبن اهللا عبد بن ِعن عامر ُإذا دخـل أحـدكم (: قـال، ^ ِّعـن النبـي، َعـن أيب قتـادة، ُ ُ

ِاملسجد فليصل ركعتني قبل أن جيلس ِّ َ ِ()٣( . 

ٍديث عـال إىل أيب حممـد سـفيانفهذا احل«:  قال ابن طاهرثم ًأدرك مجاعـة مـن ، ُفإنـه أحـد األئمـة، ُ عيينـةبـن ُ َ

َ إىل الصحايب يف هذا اإلسناد من طريق العَوروى عنهم إال أنه نزل، َالتابعني ِِّ  .)٤(»ِدَدِ

ِالعلو بالنسبة إىل أحد كتب السنة املشهورة: الصورة الثانية ِ ِِ ُ ُ ُّ : 

، والبــدل، املوافقــة(: وهــي، عــة أشــكال هلــذه الــصورة مــن صــور العلــوذكــر املحــدثون بعــد التــصنيف أرب

 : وبيان هذه األشكال فيام يأيت، )واملصافحة، واملساوة

                                         
، )ما جاء يف مطل الغني أنه ظلم: باب(، والرتمذي يف أبواب البيوع )٥٣٩٥: (، رقم) عمربن اهللا عبد: مسند(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند )   ١(

ُورجـال إسـناده ثقـات، وأصـل احلـديث أخرجـه البخـاري يف ، )٢٤٠٤: (، رقم)احلوالة: باب(، وبن ماجه يف الصدقات، )١٣٠٩: (رقم

مطـل : بـاب(، ويف االسـتقراض، )٢٢٨٧: (، رقـم)ُاحلوالـة، وهـل يرجـع يف احلوالـة: بـاب(صحيحه من حديث أيب هريرة يف احلواالت، 

 ).٢٤٠٠: (، رقم)الغني ظلم

 .١١:معرفة علوم احلديث، للحاكم، ص)   ٢(

اسـتحباب : بـاب(، ومسلم يف صـالة املـسافرين وقـرصها، )٤٤٤: (، رقم...)إذا دخل أحدكم املسجد: باب (أخرجه البخاري يف الصالة،)   ٣(

 ).٧١٤: (، رقم...)حتية املسجد بركعتني

 .٧١: طاهر املقديس، صبن مسألة العلو والنزول يف احلديث، ملحمد)   ٤(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٥٥  

 : علو املوافقة: الشكل األول

ِ طريقه يف روايةِفني من غري املصنِِّ أحدِ إىل شيخُوهو الوصول   .)١( من األحاديثٍ حديثِ

ُ ما ذكره احلافظ ابـن عـساكر ومن أمثلة املوافقة يف شيخ الراوي أخربنـا األسـتاذ «: حيـث قـال، )ه٥٧١ت(ُ

،  عمـر اخلفـاف الزاهـدبـن أخربنا أبو احلسني أمحد، اهللا ُ هوازن القشريي رمحهبن الكريم عبداإلمام أبو القاسم 

َّ مهران الثقفي الـرساج بن  إبراهيمبن  إسحاقبن أخربنا أبو العباس حممد، قراءة عليه َ قـال حـدثنا ، )ه٣١٣ت(ِ

ٍ نعيم احلرضميبن ِريَعن خ،  سعدبن حدثنا الليث،  سعيدبن قتيبة ِّعـن أيب متـيم اجليـشاين، عن ابن هبرية، ُ عـن ، َ

 : ثم قال ابن عساكر، )٢(...)َّ باملخمصَ العرص^ا رسول اهللا بن صىل: قال، ِأيب برصة الغفاري

 بـن اهللا عبـدعـن ، عن خـري، عن ليث، ةعن قتيب: ًمجيعا) ه٣٠٣ت(والنسائي ، )ه٢٦١ت(أخرجه مسلم «

َّهبرية السبائي املرصي َ ِ بـرصة الغفـاري بـن عن أيب برصة مجيل، ٍ مالك اجليشاين املرصيبن اهللا عبدٍعن أيب متيم ، ُ َ

ٍّفوقع لنا موافقة يف شيخه بعلو، ريض اهللا عنه
ِ«)٣(. 

َفاإلمام مسلم والنسائي أخرجا هذا احلديث عن قتيبة َ ُّ ِفجاء ابن عساكر فـرواه عـن شـيخ مـسلم  ،ٍ سعيدبن ٌ ُ

َّاملعمر ِومل يـرو احلـديث مـن طـريقهام عـن قتيبـة،  سعيدبن عن قتيبة، أيب العباس الرساج: َ ْفحـصلت لـه موافقـة ، ِ

�مسلم يف شيخه قتيبة بعلو َ َولو رواه عن طريق مسلم لنزل إسناده ومل يتحقق له العلو، ٍِ   . واهللا  أعلم، ٍ

 :  البدلعلو: الشكل الثاين

ِ إىل شيخ شيخ أحدُوهو الوصول ِ ِ طريقه يف روايةِفني من غري املصنِِّ  . )٤( من األحاديثٍ حديثِ

َق أمحـدْوَ مـن طريـق أيب رُّ األمينـيِ احلاجـبُومثاله ما أخرجه ابن ِّ بكـر اهلـزاينبـن ِ حممـدبـن ٍ َّ حـدثنا : قـال، ِ

ٍ شبلبن ِ النعامنبن ُحممد ْ
 ُساء والنِّـُكـان الرجـال(: قـال،  عمـرِعـن ابـن، ٍعـن نـافع، ٍ أنـسبن ُحدثنا مالك: قال، ِ

َيتوضؤون مجيعا من امليضأة عىل ع َِ َ   .)٥()^ اهللا ِ رسولِهدً

                                         
 .١١٧:نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، البن حجر، ص: ينظر)   ١(

تأخري : باب(، والنسائي يف املواقيت، )٨٣٠: (، رقم)األوقات التي هني عن الصالة فيها: باب(ٌأخرجه مسلم يف صالة املسافرين وقرصها، )    ٢(

 ).٥٢١: (، رقم)املغرب

 .١٣٥: الرواة، للحافظ ابن عساكر، صتًاألربعون حديثا من املساواة مستخرجة عن ثقا)   ٣(

 .١١٧: يف توضيح نخبة الفكر، البن حجر، صنزهة النظر: ينظر)   ٤(

وضوء الرجل مع : باب(، والبخاري يف الوضوء، )٢٣: (، رقم٢/٣٢): الطهور للوضوء: باب(أخرجه مالك يف املوطأ يف وقوت الصالة، )    ٥(

 ).١٩٣: (، رقم)امرأته وفضل وضوء املرأة



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٥٦  

عـن ، )١( يوسـف التنيـيسبـن اهللا عبدروى البخاري عن ، ٍ من حديث مالكٌصحيح«: ثم قال ابن احلاجب

ًفوقع لنا بدال عاليا، ٍمالك ً«)٢(. 

 الـذي روى احلـديث عـن ٍ شـبلبـن ِ الـنعامنبن ِ حممدبن ِ حممدِ من طريقَ احلديثَفابن احلاجب أخرج هذا

ِّ يوسف التنِّييسبن اهللا عبدأما البخاري فرواه عن ، ٍ بدون واسطةً مبارشةٍمالك فلـذلك ، ٍ راوِ بزيـادةٍعن مالـك، َ

 .»ً عالياًوقع لنا بدال«:  احلاجبُقال ابن

ومثالـه مـا ، )البـدل(ًعوضا عن مـصطلح )  الراويِيخَ شِة يف شيخاملوافق( املحدثون مصطلح ُوقد يستعمل

حـدثنا أبـو : قـال، )ه٢٨٨ت(  موسـىبـن ُثنا بـرشَّقال حد، ِّطيعيَ بكر القً عساكر أيضا من طريق أيبُأخرجه ابن

، ون ميمـبـن الـرحيم عبـد ٍحدثني أبو مرحوم: قال، َ أيب أيوبُ وهو ابنٌحدثنا سعيد: قال، ]ُاملقرئ[الرمحن  عبد

ِّ اجلهنيٍ أنسبن ِ معاذبن ِعن سهل  اهللا الـذي ُاحلمـد: ًمن أكـل طعامـا ثـم قـال(:  قال^ اهللا َعن أبيه أن رسول، َُ

 : ثم قال ابن عساكر، )٣(...) من ذنبهَمَّ اهللا له ما تقدَإال غفر، ٍي وال قوة منٍِّ حولِأطعمني هذا من غري

َ الفـــرجبـــن ِعـــن نـــصري، ننهُيف ســـ) ه٢٧٥ت (ُّجـــستاينِّأخرجـــه أبـــو داود الس« ى وأخرجـــه أبـــو عيـــس، َ

 َ يزيـدبـن اهللا عبدالرمحن  عبدًمجيعا عن أيب ، ِّ البخاريَ إسامعيلبن ِعن حممد، يف جامعه) ه٢٧٩ت( ]ُّالرتمذي[

ٌ حسن غريبٌهو حديث: وقال أبو عيسى، ِاملقرئ ِفوقع يل موافقة يف شيخ، ٌ ً شيخيهام عالياً ِ ْ َْ  .)٤(»هللا واحلمد، َ

ْن عساكر لو روى هذا احلدث من طريق أيب داود والرتمذي عـن شـيخيفاب الـرمحن املقـرئ  عبـدِهام عـن أيب َ

 أصـبح ًالـرمحن املقـرئ مبـارشة عبـدعـن أيب ،  موسـىبن ِ برشِلكنه ملا روى هذا احلديث عن طريق، لنزل إسناده

ِه عاليا موافقا فيه أبا داود والرتمذي يف شيخُسند ً  .َ شيخيهامً

 : علو املساواة: لثالثالشكل ا

 . )٥(فني املصنِِّ أحدِه مع إسنادِ من الراوي إىل آخرِ اإلسنادِ رجالِ عددُوهو استواء

 بـن ِّ عـيلِرئ عـىل أيب احلـسنُقـ«: حيث قال، )ه٧٢٤ت( ُّ الدمشقيِ العطارُابنِّومثال علو املساواة ما ذكره 

 بـن ِالغفـار عبـدعـن ، لَّ املعـدٍ حممـدبـن َ املكـارم أمحـدعـن أيب،  وأنـا أسـمعِّ البخـاريبـن ِالواحـد عبد بن َأمحد

                                         
 .١/٤٨٣: ُّا أثبته كام يف فتح الباري، البن حجر، ولعل الصواب م)البلييس(يف املطبوع من عوايل مالك )    ١(

 .٤٠١:، ص) احلاجببن رواية عمر(عوايل مالك )   ٢(

: ، رقـم)مـا يقـول إذا فـرغ مـن الطعـام: بـاب(، والرتمـذي يف أبـواب الـدعوات، )٤٠٢٥: (أخرجه أبو داود يف مقدمة كتاب اللباس ، رقـم)   ٣(

 ).٣٢٨٥: (، رقم)ما يقال إذا فرغ من الطعام: باب(، وابن ماجه يف األطعمة، »هذا حديث حسن غريب«: ، وقال الرتمذي)٣٤٥٨(

 .٤٣:األربعون األبدال العوايل، للحافظ ابن عساكر، ص)   ٤(

 .١١٧:نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، البن حجر، ص: ينظر)   ٥(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٥٧  

 بـن َ يعقـوببـن ُحـدثنا حممـد، ُّ احلـسني احلـرييبـن ُأخربنا القـايض أبـو بكـر أمحـد، ِّ اخلراساينِ احلسنيبن ِحممد

 الـرباء َعِأنـه سـم، عـن أيب إسـحاق،  عيينـةبـن ُحـدثنا سـفيان، ُّ حييـى البغـداديبـن حدثنا زكريا، ُّيوسف األصم

  .»)١(...)ُاللهم إليك أسلمت نفيس: عهَ مضجَيقول إذا أخذ ^ َّ النبيُسمعت(: اهللا عنه يقول يضر

عـن ، وٍ عمـربـن َعـن عـثامن، عـن أبيـه، ِّاهللا احلـراين عبد بن ِ عن حممدُّأخرجه النسائي«: ثم قال ابن العطار

، ه بـهُ وصـافحتِّه مـن النـسائيُ كـأين سـمعتِدَفباعتبـار العـد .)٢(عن أيب إسحاق،  اهلادِعن ابن، َعن إبراهيم، ٍسعيد

 ُّويكـون األصـم . إبراهيمَ حييى مقابلبن ويكون زكريا.  اهلادِ ابنَنة مقابلي عيُ ابنُفيكون: نا ساواه بهَ شيخَّوكأن

ويكـون أبـو  .اهللا احلـراين عبـد َ مقابـلِالغفـار عبـدويكون  . عمروبن  عثامنَ مقابلُّويكون احلريي . سعيدَمقابل

 .)٣(» صاحب النسائيَوأكون أنا مقابل، ِّسائي النََّنا مقابلُويكون شيخ . ابنه حممدَ مقابلُملكارم اللبانا

 : علو املصافحة: الشكل الرابع

ٍ وقـد تقـدم ذكـر مثـال هلـذا .فني املـصنِِّ أحـدِه مع تلميـذِ من الراوي إىل آخرِ اإلسنادِ رجالِ عددُوهو استواء
ُ َّ

ٍفـال حاجـة لـذكر مثـال آخـر، ِواةِّالشكل يف علو املسا ِ َوقـد وضـح ابـن الـصالح صـور املـصافحة فقـال، َ َ ُ َ وأمـا «: َّ

ًفهي أن تقع هـذه املـساواة التـي وصـفناها لـشيخك ال لـك فيقـع ذلـك لـك مـصافحة؛ ُاملصافحة ََ َ ََ َ
ِ فـإن كانـت ... ُ

ِ لشيخ شيخك كانت املصافحة لشيخكُاملساواة ُِ ِيخ شـيخكِ لـشيخ شـُوإن كانت املساواة... ِ ِفاملـصافحة لـشيخ ، ِ ُ

ٍثم اعلم أن هذا النوع من العلو علو تابع لنزول... ِشيخك ٌ ٌّ ِّ ِإذ لوال نزول ذلك اإلمام يف إسناده؛ َ ُ َمل تعـل أنـت، ُ  يف ُ

 .)٤(»كِإسناد

 : علو الصفة:  الثاينلقسما

 ِ عـن عـددِ النظـرِّبغـض، ِّبـالعلوه َ يف الـراوي تقتـيض وصـفٍةَقـِّ متحقٍ الذي يتم النظر فيه إىل صفةُّوهو العلو

 : صورتانوله .  وقلتهمِ يف السندِالرواة

 

 

                                         
ما يقول عنـد : باب(، ومسلم يف الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، )٦٣١٣: (، رقم)ما يقول إذا نام: باب(أخرجه البخاري يف الدعوات، )   ١(

 ).٢٧١٠: (، رقم)النوم وأخذ املضجع

 ).١٠٥٤١: (، رقم)ما يقول إذا أوى إىل فراشه: باب( يف عمل اليوم والليلة، "السنن الكربى"أخرجه النسائي يف )   ٢(

 .٧١:تساعيات ابن العطار، ص)   ٣(

 .٣٦٦:م احلديث، البن الصالح، صمعرفة أنواع عل)   ٤(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٥٨  

 : علو تقدم الوفاة أو السامع: الصورة األوىل

أو يكـون ،  الراوي الذي يف السند اآلخـرِ عىل موتِ الراوي يف هذا السندُموتوصورة هذا العلو أن يتقدم 

َأحد الرواة سمع من الشيخ قبل غريه
ِ  .)١( متساويني يف العددوإن كانا، ُ

ُمثالـه مـا أرويـه عـن ، ُّالعلو املستفاد من تقدم وفاة الراوي: من أنواع العلو«: )ه٦٤٣ت (قال ابن الصالح

عـن ، أعـىل مـن روايتـي لـذلك، اهللا احلافظ عبدعن احلاكم أيب ، عن البيهقي احلافظ، ٍعن واحد، شيخ أخربين به

ٍ خلـفبن ِعن أيب بكر، ٍعن واحد، شيخ أخربين به وإن تـساوى اإلسـنادان يف العـدد لتقـدم وفـاة ، عـن احلـاكم، َ

ٍالبيهقي عىل وفاة ابن خلف ٍألن البيهقي مات سنة ثامن ومخسني وأربع مئة؛ َ ِ َ ٍ
ٍومات ابن خلف سنة سبع وثامنـني ، َّ ٍ َ

 .)٢(»ٍوأربع مئة

ُّقــد يكــون اإلســناد يعلــو عــىل غــريه بتقــد«: )ه٤٤٦ت (قــال أبــو يعــىل اخللــييلو ِ وإن كانــا ،  راويــهِم مــوتُ

ِّ مـسعود األسـدبـن عـن حممـد، ٍ صـالح حـدثنابـن  أمحـدبـن َّأن عـيل: ُمثاله، ِمتساويني يف العدد  بـن عـن سـهل، ٍ

َزنجلة َ َ ْ ِّفسهل أعـىل مـن عـيل. عن وكيع، ٍ حرببن عن عيل، عن أبيه،  إسحاقبن وحدثنا حممد، ٍعن وكيع، َ  بـن ٌ

 .)٣(»ًبعرشين سنةٍ حرب بن ِّألنه مات قبل عيل؛ ٍحرب

عـن ،  أيب داودبـن  يف كتابه عن أمحدَثَّومثاله أن البخاري حد«: )ه٥٠٧ت ( طاهر املقديسبن ال حممدوق

َوح حديثَر ِوحـدث هبـذا احلـديث بعينـه أبـو ، )٤()إن اهللا أمرين أن أقرأ عليك القـرآن(: ٍ كعببن ِّ أليب^ه ِ قولٍ

فإن البخاري تـويف سـنة ، ووفاة البخاري ثامن وثامنون سنة،  وفاتهوبني، عن ابن أيب داود هذا،  السامكبن عمرو

وتويف أبو عمرو سـنة أربـع وأربعـني وثالثامئـة والـسبب أن البخـاري تـويف قبـل ابـن أيب ، ٍّست ومخسني ومائتني

ًداود بأربع عرشة سنة َ َفلو ولد مولود وفـاة البخـاري احتمـل أن يـسمع مـن ابـن أيب داود، َ ِّ ٌ َُ
ِ ُِ َ  وإن اجتمعـا يف فهـام، َ

ِفقد افرتقا يف اجلاللة وقدم السامع فال يكون الطريق إىل البخاري كالطريق إىل أيب عمرو، املنزلة ِّ ُ َ  .)٥(» السامكبن ِ

 

                                         
 .٣٦١:، ومنهج النقد يف علوم احلديث، للدكتور نور الدين عرت، ص٣/٣٥٢: فتح املغيث برشح ألفية احلديث، للسخاوي: ينظر)   ١(

 .٣٦٧:معرفة أنواع علم احلديث، البن الصالح، ص)   ٢(

 .١/١٧٩: اإلرشاد يف معرفة علامء احلديث، أليب يعىل اخللييل)   ٣(

: باب(، ومسلم يف صالة املسافرين وقرصها، )٤٩٦١: (، رقم ]١٥: العلق[ µ ¶ Z   ́  ³  ² ± ]: باب(أخرجه البخاري يف تفسري القرآن، )   ٤(

 ).٧٩٩: (، رقم...)استحباب قراءة القرآن عىل أهل الفضل

 .٨٠: طاهر املقديس، صبن مسألة العلو والنزول يف احلديث، ملحمد)   ٥(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٥٩  

 : علو الصحة: الصورة الثانية

ًوتتلخص هذه الصورة بكون العلو متعلقا بصحة السند ِّ ويف هـذا املعنـى يقـول ، ال بقلة رجالـه أو كثـرهتم، ُ

ِمـذهبي يف علـو احلـديث غـري مـذهب أصـحابنا«: )ه٤٨٥ت( عيل الطويس بن  احلسنوزير نظام امللكلا إهنـم ؛ ُ

َيذهبون إىل أن احلديث العايل ُما قل رواته: َّ َإن احلديث: وعندي، َّ ِ العايل ما صح عـن رسـولَّ ْوإن بلغـت ، ^ اهللا َّ

  .)١(»ُرواته مئة

ِهـذا ونحـوه لـيس مـن قبيـل املتعـارف «: فقـال) ه٦٤٣ت(ح َّوعلق عىل هـذا املـذهب احلـافظ ابـن الـصال ِ
َ ِ ْ َ ُ ُ

ِإطالقه بني أهل احلديث ِ َ ُ ُوإنام هو علو من حيث املعنى فحسب، ُ َ ْ ٌّ َْ َ ُ ُّ ُ ُ«)٢( . 

                                         
 .٥/٢٤٨٦: غية الطلب يف تاريخ حلب، لكامل الدين ابن العديمب)   ١(

 .٣٦٨:معرفة أنواع علم احلديث، البن الصالح، ص)   ٢(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٦٠  

اا ا :ا ُدروا    واةُداو   

 رضـوان اهللا علـيهم َ أن الـصحابةُلحـظ نِ الكـرامصـحابتهِ سـرية  و^  املـصطفىِّ النبيِ سريةِعُّمن خالل تتب

فمـنهم مـن كـان ، وظـروف مـشاهدهتم ألحوالـه وسـامعهم ألقوالـه، ^ لقـاءاهتم بـالنبي ُ ظروفُكانت ختتلف

ِ يسمعه مع النفر كانومنهم من، ِ من الصحابةِ الغفريِ مع اجلمع^ منه َ احلديثُيسمع   كـانومـنهم مـن،  القليـلُ

ِيسمعه مع الواحد
 ال يكون معـه ٍ يف موضع^ ِّ النبيال فيكون مع احل ظروفهُ حتكم كانتنهم منوم،  واالثننيُ

ُ منه حديثا ال يشاركه يف سامعه أحدُفيسمع؛ هُغري ً. 

 مـن ٍ الناقـل لكـل حـديثِ العـددِأدى إىل اخـتالف، ^ ِّ مـن النبـيِ احلـديثِ سامعِ يف ظروفُهذا االختالف

ٌقـسم و،  اليـسريُنقلـه النفـرمـا ومنهـا ،  من الـصحابةُبري الكُه العددَ نقل مان هذه األحاديثفم،  النبويةِاألحاديث

ِ بعد الوحدُمل ينقله إال الواحدُآخر   . من الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعنيَ

ًألنـه كـان أمـرا ؛  املحـدثنيَ مـن األحاديـث النبويـة اسـتغرابٍ مـن الـصحابة بروايـة قـسمُدُّ هذا التفـرِْرثُومل ي

َّطبيعيا يت  ْرِثـُ مل يِ مـن الـصحابةَكام أن هذا التفـرد،  يف ذلك العرصُ هبا الروايةْتَّ التي مرِاألحوالِ الظروف و معُفقً

 اهللا ِ لتعـديلِ يف النقـلٌ عـدول ريض اهللا عـنهمَّ كلهمَ ألن الصحابةًأوال؛  املنقولُمن حيث قبول ًعند املحدثني ريبة

ه كـام ِه وإتقانـِ من ضـبطٍ مل يكونوا عىل ثقةٍ أي حديثِ من روايةِاحلذرُهم كانت تدفعهم إىل َألن عدالت: ًثانياو، هلم

ِ من سريٌهو مشهور  .ِأحواهلمهم وَ

: ٍ أرقـمبـن ِقلنـا لزيـد«: قـال، )ه٨٣ت ( أيب لـيىلبـن الـرمحن عبـد إىل هذا املعنى مـا ذكـره ِويكفي لإلشارة

ُأيـضا قـولمـن ذلـك و. )١(»ٌ شـديد^ اهللا ِ عـن رسـولُواحلـديث، ِكربنا ونـسينا: قال، ^ اهللا ِثنا عن رسولِّحد ً 

َلوال أن أخشى أن أخطئ حلدثتكم بأشياء«: )ه٩٢ت ( مالكبن ِأنس َُ َّ ِ سمعتها من رسولُ ُ  .)٢(»...^ اهللا ِ

 األحاديـث  يف تلقـيُ النـاسَوأخـذ، ^بعـد وفـاة النبـي ، ِ رضوان اهللا علـيهم يف البلـدانُق الصحابةَّثم تفر

َلقــى فيهــا الــصحابة احلــديث التــي تِعــىل الــصفة، عــنهم  ِ النــاقلني لــبعضُمــن حيــث كثــرة، ^ اهللا ِ عــن رســولُ

 . واألحوالِ  الظروفِ اختالفِهم عىل حسبُتَّاألحاديث وقل

                                         
، ومـن طريقـه ابـن ماجـه يف اإليـامن وفـضائل )٧١١: (، رقم)املصنف(، وابن أيب شيبة يف )١٩٣٠٥: (، رقم)املسند(أخرجه اإلمام أمحد يف )   ١(

 .، ورجال إسناده ثقات)٢٥: (، رقم)^ احلديث عن رسول اهللا التوقي يف: باب(الصحابة 

 .، ورجال إسناده ثقات)٢٤١: (، رقم)مقدمة السنن(، والدارمي يف )١٢٧٦٤: (، رقم)املسند(أخرجه اإلمام أمحد يف )   ٢(
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 ِ عـن بعـضَ التـابعني بأحاديـثِ مـن أئمـةٌ كثـريَفـانفرد،  التابعنيِيف عهد، ً أيضا عىل هذه احلالُواستمر األمر

 مـن ُجتعـلكانت ، هاَلُّوحتم،  الروايةَألن ظروف، ً يكن هذا التفرد مستغربا يف مجلتهومل، ُالصحابة مل يروها غريهم

ً يف هذا العرص شيئا مقبوال وأمرا مستساغاِدُّالتفر ً ًً. 

 ُ يف هذا العرص هـو كثـرةِدُّ التفرِ ندرة يفُسببالو، ُ وندر لكنه مل ينعدمُ التفردَّفقل، وأما يف عهد أتباع التابعني

 . الناقلني عنهم ُها التابعون وكبارُلِ التي حيمِ األحاديثِعْ يف مجَهم االستقصاءُوحماولت، يث احلدِطلبة

ٌ أمـر طبيعـي ومقبـول ِ الصحابةِ يف طبقةُدُّفالتفر ٌّ ًكـان التفـرد مقبـوال يف  ً أيـضاويف طبقـة التـابعني، ًوتفـصيالٌ

ُفـالتفردوأمـا بعـد هـذه الطبقـة ، ًقـد يكـون مقبـوالو، ٌفهـو غريـب،  التابعنيِ أتباعِ يف طبقةُالتفردأما و، اجلملة  يف ُّ

 .   مقبولُ غريٌغالبه معلول

ُويؤيد هذا املعنى قول هـؤالء احلفـاظ «:  يف أثنـاء حديثـه عـن طبقـات احلفـاظ)ه٧٤٨ت ( احلـافظ الـذهبيُ

وإن ، ٌ غريـبٌحيحصـ: قيـل، ِوإن كان من األتبـاع، ٌصحيح: ُفحديثه،  منهم من التابعنيُ الرجلَإذا انفرد؛ الثقات

ُويندر تفردهم، ٌدْ فرٌغريب: قيل، ِ األتباعِكان من أصحاب ُّ َفتجد اإلمام، ُ ُ ُال يكـاد ، ٍ حـديثِ منهم عنده مئتـا ألـفِ

َومن كان بعدهم،  ثالثة]أو[ُينفرد بحديثني  ُفأين ما ينفرد به؟: َ  .)١(»وقد يوجد، ُما علمته! ِ

ُفهــذه الطبقــات الــثالث َوطبقــة أتبــاع التــابعني كانــت تــشكل خمــارج ، ُطبقــة التــابعنيو، ُطبقــة الــصحابة: ُ ُ ِّ ِ ُ

ِاألحاديـث ومــداراهتا ِوعـن هــذه املخـارج انتــرشت األحاديـث النبويــة وانتقلـت إىل األجيــال الالحقـة، ِ ْ ُ ُ وكــان ، ِ

ُانتقاهلا عن هذه املخارج متنوعا بني حديث نقله العدد الغفري َ ٍ ً ُوحديث نقله العـدد اليـسري، ُِ ُ
ُر نقلـه الواحـد وآخـ، ٍ

 .ِبعد الواحد

ِوهــذا التنــوع يف روايــة احلــديث أفــرز أنواعــا جديــدة مــن علــوم احلــديث ً ً َ ِ ِ
ِواملــشهور ، ِوالعزيــز، ِكالغريــب، ُ

ِال بد من البحث يف ثالث مسائل هي، ولفهم هذه األنواع ودالالهتا. واملتواتر ِ َّ : 

 . معرفتهُ احلديث وأمهيةِخمرجُمفهوم : ًأوال

ُّ األحاديث تبعا لتفرِتقسيمُموقف املحدثني من : ًثانيا  .هم عن املخرجِدُّ وتعدِ الرواةِدً

ُبرواية احلديث من حيث تعدد الرواة وتفردهم التي تتعلق ُاملصطلحات: ًثالثا ُُّ ُّ ِ. 

 :  اآلتيةِ يف املطالبِ هذه املسائلُوقد حتدثت عن

 

                                         
 .٧٧:املوقظة يف علم مصطلح احلديث، للذهبي، ص)   ١(
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  : وأ ، ج  ا : ا اول

 : يف هذا املطلب مسألتان

 : مفهوم خمرج احلديث واملصطلحات املتعلقة به: املسألة األوىل

 ُوأمـا األول، ٌ الثاين فمعروفُأما اللفظ، )ٌحديث(و) ٌجَْرخم(:  من لفظني مهاٌبَّ مركٌ مصطلحِ احلديثُخمرج

َ مفعلِ عىل وزنٍ مكانُفهو اسم ْ  .ِخروج اليشء ُ به مكانُقصدُوي، َ

ِفمخرج احلديث،  االصطالحوأما يف
ُ هو الراوي الـذي اشـتهر عنـه احلـديثُ َ ِ  ُأو هـو الـراوي الـذي تـدور، ُ

مـال  ويف هـذا املعنـى يقـول . ذلـك الـراويِ من جهـةُ به احلديثَ الذي ثبتُأو هو الطريق. ُ الفرعيةُعليه األسانيد

ُاملوضع الذي خرج منه احلديث: املخرج«: عيل القاري َ ُ
ِ«)١(. 

ِثلــة التــي تبــني معنــى املخــرجمــن األمو ُ عــن ، ٍ أيب ذئــبِ إىل ابــنٍرقُمــا أخرجــه الطحــاوي بــسنده مــن طــ، ِّ

:  إىل القمـرَ هلا ملـا أشـارَ قال^ اهللا َأن رسول، ا ريض اهللا عنهَعن عائشة، مةَلَعن أيب س، الرمحن عبد بن ِاحلارث

ِ هلـذا احلـديث ُال نعلـم«: )ه٣٢١ت (الطحـاوي قـال .)٢()َبَ إذا وقـُقِاسـَفإنـه الغ،  هـذاِّاستعيذي بـاهللا مـن رش(

ِخمرجا غري خمرجه هذا
َ ً«)٣( . 

 وهـو مـن ٍ أيب ذئـبِ وعـن ابـن.َعـن عائـشة، مةَلَعن أيب س، ِعن احلارث،  أيب ذئبُ هو ابنِ احلديثُفمخرج

ُقه ووجُ طرْعتَّوتفر، ُ هذا احلديثَانترش، )ه١٥٨ت( التابعني ِ أتباعِكبار  .هُوهُ

َحدثون مصطلحا آخر املَوقد استعمل  ُقـصدُوي). مدار احلديث (ُوهو مصطلح،  احلديثِ عىل خمرجِ للداللةً

 ٍّ عــديِ ابــنُقــول، ُاألمثلــة التــي تــشري إىل هــذا املعنــىومــن  .)٤(ُةَّ الفرعيــُالــراوي الــذي تلتقــي عنــده الطــرق: بــه

ً ككرسه حياِتِّ امليِ عظمُكرس( حديث َ بعد أن ذكر)ه٣٦٥ت( ّ ِ()٥( : 

                                         
 .٣١٠:لقاري، صِرشح رشح نخبة الفكر، ملال عيل ا: ينظر)   ١(

ومـن : بـاب(، والرتمـذي يف أبـواب تفـسري القـرآن، )٢٦١٤٦: (، رقـم)مسند الصديقة عائشة ريض اهللا عنها(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند )   ٢(

ٌهذا حديث حسن صحيح«: ، وقال الرتمذي)٣٣٦٦: (، رقم)سورة املعوذتني ٌ ٌ«. 

 .٥/٢٧: رشح مشكل اآلثار، للطحاوي)   ٣(

 .٥٥:نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، البن حجر، ص: رينظ)    ٤(

ُيف احلفار جيد العظم هل : باب(، وأبو داود يف اجلنائز، )٢٤٣٠٨: (، رقم)مسند الصديقة عائشة ريض اهللا عنها(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند )   ٥(

السنن (، والبيهقي يف )١٦١٦: (، رقم)ي عن كرس عظم امليتيف النه: باب(، وابن ماجه يف اجلنائز، )٣٢٠٧: (، رقم)ُيتنكب ذلك املكان؟

رواه أبـو «): ٢/١٠٣٥: خالصة األحكام يف مهامت السنن وقواعـد اإلسـالم(، وقال اإلمام النووي يف )٧٠٧٩: (، رقم)٤/٩٦: الكربى

ُداود، وابن ماجه، والبيهقي بأسانيد صحيحة، وفيه سعد ٍَ
ُّ ِ سعيد، وهو خمتلٌف يف توثيقهبن ُ  . »ٌ، وقد روى له مسلم يف صحيحهٍَ
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ِداره عىل سعدوهذا م«
َعن عمرة،  سعيدبن ُ ْ ٍرواه ابن جريج، َعن عائشة، َ ُ  . )١(»ُوغريمها، ُّوالثوري، ُ

ٍّومثله قول ابن عدي ُ ٌثمرة طيبة وماء طهور(بعد أن ذكر حديث ًأيضا  ُ ٌَ ٌ َ ِّ ُوهـذا احلـديث مـداره عـىل أيب «: )٢()ٌ

ِعن أيب زيد موىل عمرو، َفزارة ٍ حريثبن ٍ
 .)٣(»^ ِّ عن النبيُ هذا احلديثُّوال يصح... ٍعن ابن مسعود، ُ

عـــن ،  أيب زيـــادبـــن َ يزيـــدَه حـــديثِ بـــسندَبعـــد أن أخـــرج) ه٥٤٣ت(ُاهللا اجلورقـــاين  عبـــدقـــال أبـــو و

َرأيــت عليـا توضــأ فـأفرغ(: قـال،  أيب لـيىلبــن الـرمحن عبـد ًّ ٌهـذا حـديث منكــر«: )٤(...)يــهَ عـىل يدُ ه عــىل ُمـدار، ٌ

 .)٥(» أيب زيادبن َعن يزيد، ِ مغولبن  مالكبن الرمحن عبد

َومما يشري إىل تقارب داللة مصطلحي  ُِ  بـن ِغالـب(ابن حجر يف ترمجة ُما ذكره احلافظ ، )املدار(و، )املخرج(ُ

ِاختل، ِةَّ األهليِرُمُ يف احل)سنن أيب داود( يف ٌله حديث«: حيث قال، )ِّأبجر املزين ً يف إسناده اختالفـا كثـرياَفُ ً قـال ، ِ

ٍخمرج حديثه عن شيخ: ]٣٥٣ت[ نكَّ السُابن َِ
ِمـداره عـىل عبيـد: ]ابـن حجـر: أي[ُقلـت .  الكوفـةِ من أهـلُ ُ  بـن ُ

ٍ مغفلبن الرمحن عبدعن ، احلسن َّ َعن ناس من مزينَة، ُ ُ ٍخمـرج احلـديث عـن شـيخ «:  فـابن الـسكن قـال.)٦(»عنه، ٍ

َوابن حجر رشح ذلك املخرج بقوله، »من أهل الكوفة ُممـا يـشري إىل أن مفهـوم ، » احلـسنبـن ُمداره عـىل عبيـد«: ُ ُ

 . واهللا أعلم، ِاملخرج هو مفهوم املدار نفسه يف اصطالح املحدثني

 كانـت ُ واملـداراتُوهـذه املخـارج، ُ الذي منه كان اشـتهارهُه هو املوضعُ احلديث ومدارُفمخرج، وعىل هذا

ومـا ،  الـثالثِ إنـام انتـرش عـن هـذه الطبقـاتَيثألن احلد،  التابعنيِ وأتباعِ والتابعنيِيف غالبها يف عرص الصحابة

 ِ الـسنةِعظـمُه مـن مُ معرفتـَّ إىل مـا تـمِ النادر بالنسبةِ كان من الغريبِ األتباعِ تبعِ مما انترش يف طبقةِبقي من احلديث

 .ةّالنبوي

ومـصطلح ، )هْالوجـ(مصطلح :  احلديثِ خمارجِدُّتتعلق بتعدو، ها املحدثونَ التي استعملِومن املصطلحات

 .ومها بمعنى واحد، )الطريق(

                                         
 .٤/٣٨٩: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ١(

، )٨٨: (، رقـم)الوضـوء بالنبيـذ: بـاب(، والرتمـذي يف أبـواب الطهـارة، )٨٤: (، رقم)الوضوء بالنبيذ: باب(أخرجه أبو داود يف الطهارة، )    ٢(

ُوأبو زيد رجل جمهول عند أهل احلديث ال تعرُف «: ، وقال الرتمذي)٣٨٤: (، رقم)ذالوضوء بالنبي: باب(ُوابن ماجه يف الطهارة وسننها،  ٌ ٌ

 . »له رواية غري هذا احلديث

 .٩/١٩٠: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٣(

 . مغول إال عند اجلورقاينبن  مالكبن الرمحن مل أعثر عليه من طريق عبد)    ٤(

 .١/٥١٣: هري، للجورقايناألباطيل واملناكري واملشا)   ٥(

 .٥/٢٤٢: اإلصابة يف متييز الصحابة، للحافظ ابن حجر)   ٦(
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ً حـديثا مـن َ بعـد أن أخـرج)ه٢٩٢ت ( بكـر البـزارقول احلـافظ أيب: )الوجه(لح  مصطِ استعاملِومن أمثلة

 اهللا ِ قـدماه يف سـبيلْن اغـربتَم(:  قال^ َّ أن النبي الصديق ريض اهللا عنهٍعن أيب بكر،  عمرِعن ابن، ٍ نافعِطريق

َحرمهام اهللا عىل النَّـ ِهـذا احلـديث إنـام يـروى عـن أيب بكـر مـن هـذا الوجـه«: ُقـال البـزار، )١()ارَّ ٍ ُ ُوقـد روي عـن ، ُ

 .)٢(»ٍ من وجوه^ ِّالنبي

صني ُ حـبـن  عمـرانَ حـديثَ أن أخـرج بعدُ البزارُ احلافظما ذكره، )الطريق (َم مصطلحِ استعامهلِومن أمثلة

ًت مـن رسر هـذا الـشهر شـيئا؟مُهـل صـ(: ٍ قال لـه أو لرجـل^ اهللا َ رسولَّريض اهللا عنه أن ِ ِ
َ ُ حيـث قـال ، )٣(...)َ

َهذا الكالم ال نعلمه يروى إال عن عمران«: ُالبزار ِ
ُ ُ ٍوقد روي عنه من طرق فـذكرنا هـذا الطريـق ، ^ ِّعن النبي، ُ

ُ ُُ

َإذ كان حسن اإلسناد؛ منها َ«)٤(. 

ني ومـن ذلـك َملحـدثني هلـام مرتادفـ اُاسـتعامل) الطريـق(ومـصطلح ) الوجه( مصطلح ِ عىل ترادفُّومما يدل

ِ بعد إخراجه حديثا بسندِ البزارِ احلافظُقول ِّاهلـذيل[ ِعـن أيب امللـيح، ه عـن قتـادةً : قـال، عـن أبيـه ريض اهللا عنـه، ]َ

ُهـذا احلـديث «: ُقـال البـزار، )٥()ِّ يف الرحالَ فنادى أن الصالة^ ُّ النبيَفأمر، ٍطريَ مٍ يف يوم^ اهللا ِا مع رسولكنّ(

ِّقد روي عن النبي َفذكرنا هذا الطريق، ٍوهُ من وج^ ُ ِ مـن طـرقَ
ُ َ مـا روي يف ذلـكُ  َ أن احلـديثُ البـزارَفـذكر، )٦(»ُ

واهللا ،  يف اصـطالح املحـدثنيٌ واحـدَالوجـهو َ عىل أن الطريـقُّوهذا يدل، ً طريقا منهاَوقد أخرج، ٍوي من وجوهُر

 .أعلم

ّدا ظاهريــُّ قــد يكــون تعــدِ احلــديثِرجا خمــَدُّ لــه أن تعــدُهُّوممــا ينبغــي التنبــ ِبــسبب عــدم صــحتها أو بــسبب ؛ ًاً ِ
َّ ِ

ٍرجوعها إىل خمرج واحد َفالعربة يف اعتبار تعدد املخارج هو صحة املخرج وسالمته من العلل، ٍِ ِ ُِ ُّ ُِ ُِ َّ ِ. 

                                         
، واملـروزي يف )١١٥: (، رقـم)١/٣٣٥: اجلهـاد(، وابـن أيب عاصـم يف )٧٠٠: (، رقـم)١/٤٣٩: فـضائل الـصحابة(أخرج اإلمام أمحد يف )   ١(

: ليس بيشء، وقال اإلمـام أمحـد: ، قال فيه ابن معني) حكيم احللبينب كوثر(، ويف إسناده )٢١: (، رقم)٦٩:مسند أيب بكر الصديق، ص(

ُأحاديثه بواطيل ليس بيشء، وقال البخاري : الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي: ينظر. مرتوك احلديث: منكر احلديث، وقال النسائي: ُ

٧/٢١٧. 

 .١/٧٦: البحر الزخار، أليب بكر البزار)   ٢(

استحباب صيام ثالثة أيام مـن كـل : باب(ٌ، ومسلم يف الصيام، )١٩٨٣: (، رقم)الصوم من آخر الشهر: باب( الصوم، أخرجه البخاري يف)    ٣(

 ).١١٦١: (، رقم...)شهر

 .٩/١٥: البحر الزخار، أليب بكر البزار)   ٤(

: ، رقـم)العـذر يف تـرك اجلامعـة: بـاب( اإلمامـة، ، والنـسائي يف)١٠٥٧: (، رقـم)اجلمعة يف اليوم املطري: باب(أخرجه أبو داود يف الصالة، )    ٥(

 .، ورجال إسناده ثقات)٩٣٦: (، رقم)اجلامعة يف الليلة املطرية: باب(، وابن ماجه يف إقامة الصالة والسنة فيها، )٨٥٤(

 .٦/٣٢٢: البحر الزخار، أليب بكر البزار)   ٦(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٦٥  

ه َ أخرجـ الـذيِ احلديثيف) ه٢٧٥ت(ُّما ذكره أبو داود السجستاين ، ُّومن أمثلة التعدد الظاهري للمخارج

، )١()َالةَّ الـصَعيـدُوي، َ الوضـوءَعيـدُ مـنهم أن يَكِ من كان ضحَ أمر^ اهللا َ رسولَّأن(وفيه ، ِ أيب العاليةِمن طريق

ِّ هذا اخلـرب عـن النبـيِّوالزهري، َوإبراهيم، ِروي عن احلسن«: قال أبو داود ِوخمرجهـا كلهـا إىل أيب العاليـة، ^ ُ ُّ ُ ُ ،

َّ الرمـٍمعـن أيب هاشـ، ُرواه إبراهيم بـن [ وقـال حفـص. ِعـن احلـسن، ٍ أرقـمبـن َ عـن سـليامنُّورواه الزهـري. ِّاينُّ

ُّ املنْقري]سليامن َ َأنا حدثت به احلسن: ِ ُ  .)٢(»عن أيب العالية، َّ

ِفأبو داود بعد أن ذكر خمارج احلديث املتعـددة عـن احلـسن البـرصي َ ِّ ِ
َ ِّوإبـراهيم النخعـي، ََ : قـال، ِّوالزهـري، ََ

ٌأي خمرج احلديث واحد؛ »ُّا كلها إىل أيب العاليةُوخمرجه« ِ
ًوليس متعددا، ُ ِّ َّألن إبـراهيم النخعـي ؛ ُكـام هـو الظـاهر؛ ُ ََ

ِّرواه عن أيب هاشم الرماين َورواه الزهـري عـن سـليامن. ِعن أيب العاليـة، ٍ وقـال حفـص . ِعـن احلـسن، ٍ أرقـمبـن ُّ

َأنا حدثت به احلسن: املنقري  .عن أيب العالية، ُ

ٍّمـن أجــل ذلــك قــال ابــن عــدي و َكــل مــن رواه«: )ِّأيب العاليــة الريــاحي(ِيف ترمجــة ) ه٣٦٥ت(ُ  فــإنام هُ غــريُّ

 .)٣(»ُفَرْعُي وبه، له ُواحلديث ِالعالية أيب إىل همُورجوع همُمدار

 .أمهية معرفة خمرج احلديث: املسألة الثانية

 ُه هـو الطريـقِه مـن سـقيمِ صـحيحَومتييـز،  احلـديثِخمـرج َ أن معرفـةُ املحدثني يلحـظِلَ عمِعِ لواقَعِّإن املتتب

 ِ بني هذه الوجـوهِ إىل اجلمعِ يف النهايةِللوصول، همِهم واختالفِ اتفاقِهُوأوج، همِدُّ وتعدِ الرواةِدُّ تفرِ ملعرفةُاألمثل

تلـك ب أو ِوه بتلـك الوجـُ التـي حتـيطِ واألحـوالِ مـن القـرائنُ مـن يظهـرِ بينهـا عـىل حـسبِأو الرتجـيح، والطرق

 .الطرق

ٌال يكون إماما أبدا رجـل «: )ه١٩٨ت( ٍّ مهديبن ِالرمحن عبد ُقول:  احلديثِ خمارجِ معرفةَ أمهيةُومما يؤكد ً ً ُ

ِّحيدث عن كل ُ ِّ َوال يكون إماما أبدا رجل ال يعرف خمارج احلديث، ٍ أحدُ ِ ُ ِ ٌ ً ً«)٤(. 

                                         
، )٣٧٦٢(، و)٣٧٦١(، و)٣٧٦٠: (، رقـم)الـضحك والتبـسم يف الـصالة: بـاب(يف الـصالة ) ٢/٣٧٦: املـصنف(الرزاق يف  أخرجه عبد)    ١(

، )٦٠٥(، و)٦٠٣: (، رقــم)أحاديــث القهقهــة يف الــصالة وعللهــا: بــاب(، يف الطهــارة، )١/٢٩٨: الــسنن(، والــدارقطني يف )٣٧٦٣(و

: ، رقـم)وء من القهقهة يف الصالةترك الوض: باب(يف الطهارة، ) ١/٢٢٦: السنن الكربى(والبيهقي يف )... ٦٢٤(، و)٦٠٧(، و)٦٠٦(و

َهذا حديث مرسل، ومراسيل أيب العالية ليست بيشء، كان ال يبايل عمن أخذ حديثه، كذا قال حممد«: ، ثم قال البيهقي)٦٧٩( ٌَّ ُ
ٍ ُ  سريين، بن ٌ

ًوقد روي عن احلسن البرصي، وإبراهيم النخعي، والزهري مرسال َ«. 

 .٧٥: صاملراسيل، أليب داود السجستاين،)   ٢(

 .٤/١٠٥: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٣(

 .٢/٩٠: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي)   ٤(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٦٦  

 أن ِ ذلك مـن دونُ معرفةُوال يمكن،  الصحيحُريغفيها  وُ فيها الصحيحِ احلديثَ يف ذلك أن خمارجُوالسبب

َ إماما قد سربُيكون الناقد  أبـو يعـىل ُقـال احلـافظ . خطأها من صـواهباَوميز، هاَّ كلَه املرويةَ ووجوهِ احلديثَ طرقً

ً اهللا حظا يف هذا الشأنُ ذلك من رزقهُفِرْعَوي«: )ه٤٤٦ت( ُّاخللييل ِ كـل رجـل بعينـِبمعرفـة؛ ّ غـوا إىل إىل أن يبل، هٍ

ِويبحـث عـن أصـل،  احلـديثُ الذي يكون عليـه مـدارِاإلمام ُ ٍ كـل حـديثَ ِّ ُومـن أيـن خمرجـه، ُ
ُفيميـز بـني اخلطـأ ، ِ ِّ ُ

 .)١(»والصواب

: كرَّ الـذِّ يف الوضوء من مسٍ شعيببن وِ عمرِ حديثَقُرُبعد أن ذكر ط) ه٥٨٤ت (ُّوقال أبو بكر احلازمي

ِوالغرض من تبيني« ْ هذا احلديث زجُ
َّ خمـارج احلـديث عـن الطَ معرفـةْ من مل يتقنُرِ ُّعـن يف احلـديث مـن غـري تتبـِ

ِ  ٍعِ

ِوبحث عن مطالعه ِ ٍَ َ«)٢(. 

 عـن ِ مـن الـرواةُ الكثـريُه العـددُ الـذي ينقلـِ احلـديثُ متييـزُا يمكـنِ ومـداراهتِ احلـديثِ خمـارجِ بمعرفـةهثم إن

الغرابـة إمـا «: )ه٨٥٢ت ( ابن حجر إىل ذلك قول احلافظُ ويشري. الراويَه الراوي بعدِقلبن ُدَّ الذي يتفرِاحلديث

ُ عليه ويرجعُ اإلسنادُ الذي يدورِيف املوضع: أي؛  السندِأن تكون يف أصل ُوهـو طرفـه ، ُ الطرق إليهِولو تعددت، ِ

ٌّإن روى عـن الـصحايب تـابعي«: ًوقـال أيـضا .)٣(»...ُّالذي فيه الصحايب أو ال يكـون كـذلك  ُفهـو الفـرد، ٌ واحـدِّ

د عـن َّثـم تفـر، ٍ مـن واحـدُ أكثـرِّوإن رواه عـن الـصحايب، ٌبـأن رواه عنـه مجاعـة، د أم الُّ التفـرَّ سواء استمرُاملطلق

ُهم واحد فهو الفردِأحد ًويسمى مشهورا، ُّ النسبيٌ ِفاملدار عىل أصله، ُ
ُ«)٤(. 

ما ا :روا   دا   ا  :  

 رمحـه اهللا ُّ الـشافعيُهـا هـو اإلمـامِ نقلِ طريقـةِ عـىل حـسبِ املرويـةِ األحاديـثِ إىل تقـسيمَ من أشـارَ أولَّعلل

َحيث قسم احلجة، )ه٢٠٤ت(  : سمنيِ إىل قَ الرشعيةَّ

 بـه العلـامء دون ُّبـل ال خيـتص،  املحـدثنيِ لـه بعمـلَ ال عالقـةُوهـذا القـسم،  عـن العامـةِ العامـةُخرب: األول

ًال تلقى أحـدا مـن ، عىل ما وصفت:  العامةُلمِع«: ُّ الشافعيُ اإلمامُويف ذلك يقول، ٍ بال إسنادُألنه املنقول؛ ِةالعام

ٍ منها أحد شيئا عىل أحدُّدُرَوال ي، ه عندهَ علمَاملسلمني إال وجدت ً  .)٥( ».. فيهٌ

                                         
 .١/٢٠٤: اإلرشاد يف معرفة علامء احلديث، أليب يعىل اخللييل)   ١(

 .٤٢:االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلثار، أليب بكر احلازمي، ص)   ٢(

َنزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، البن حجر، ص)   ٣( ِ:٥٥. 

 .٢٣٥:ِعزاه إىل ابن حجر مال عيل القاري يف رشح رشح نخبة الفكر، ص)   ٤(

 .٢١:مجاع العلم، لإلمام الشافعي، ص)   ٥(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٦٧  

 ِ رواة األحاديـثِ معرفـةِاللمـن خـ،  املحـدثنيِ بعمـلُ هـو الـذي يـرتبطُوهـذا القـسم،  اخلاصـةُخـرب: الثاين

ونحو ذلـك ، هاِ وانقطاعِ هذه الطرقِ واتصالِ هذه األحاديثِق نقلُرُمعرفة طِمن خالل و، مِههم وضبطِوعدالت

 . الصحيحِ احلديثُه معرفةُمما يتطلب

َن فرسَ أوىل مَّولعل ِمقصود اإلمام َّ  احلـرمني ُفيـه إمـام الذي قـال ُّ البيهقيأبو بكر هو ِةَّ اخلاصِ بخربِّ الشافعيَ

ُ عليه منَّة إال أمحدِّ إال وللشافعيٍّما من شافعي«: ُّاجلويني ُ منَّـة لتـصانيفه يف نـِّ لـه عـىل الـشافعيَّ فـإنُّ البيهقـيٌ ِ رصة ٌِ

ِمذهبه وأقاويله ِ«)١(. 

َأن األخبـار:  أن تعلـمِه يف هـذا البـابُ معرفتـُومما جيـب«: )ه٤٥٨ت (ُّ البيهقيُيقول اإلمام  َ املرويـةَ اخلاصـةّ

 : وهذا عىل رضبني،  عىل صحتهِ باحلديثِ العلمُ أهلَ اتفقٍنوع: ٍ أنواعِعىل ثالثة

ًأن يكون مرويا: أحدمها َعـدَوب، ِ االشتهارِّ يف حدَ شتى حتى دخلٍوطرق، ٍ كثريةٍ من أوجهّ ُّ مـن تـوهم اخلطـأ ُ

 . فيهِ عىل الكذبِأو تواطؤ الرواية، فيه

، رَدَ يف القـْويـتُ التـي رِ األحاديـثُوذلـك مثـل،  املكتـسبُ بـه العلـمُصلحيـ)  مـن احلـديثُالـرضب(فهذا 

 ُفقـد روي بعـض، ِواألحكـام، ِوالفـضائل، ِ يف املعجـزاتيوُ مـا رِوبعـض، ِ القـربِوعـذاب، ِواحلـوض، ِوالرؤية

 . كثريةٍها من أوجهِأحاديث

ــاين( ــدعوات يفًويكــون مــستعمال،  اآلحــادِ مــن جهــةًأن يكــون مرويــا: )والــرضب الث  ِوالرتغيــب،  ال

 ...ويف األحكام، والرتهيب

إال أهنـا ،  أسـباهباِرْكـِ يف ذٌ آحادٌويت فيهام أخبارُوقد ر، ) من الصحابةٍ واحدِ ويف فضائلِاملعجزات(وأما يف 

 ُفيحـصل، ٍ واحدٍ شخصِوإثبات فضيلة،  واحدٍ املعجزات عىل شخصُ ظهورو وهٍ معنى واحدِ يف إثباتٌجمتمعة

ِبل إذا مج. ُبَسَ املكتُ العلمهاِبمجموع  التـي ظهـرت عـىل ِ يف املعجـزات واآليـاتِ املستفيـضةِ بينها وبني األخبارَعُ

َطفى صسيدنا امل  .)٢(»... الرضوريَ العلمُوجبُ الذي يِ التواترِّ يف حدْدخلت^ َ

َ فرسُّ البيهقيُفاحلافظ ، قـسمني مـن األحاديـث ُ العلم عـىل صـحته بأنـه يـشملُ أهلَ اخلاصة الذي اتفقَ خربَّ

 .واألحاديث املشهورة،  اآلحادُأحاديث: مها

ُاحـدد يل : قـال يل قائـل«:  الشافعيِ اإلمامُ البيهقي قولُ مما يشري إىل هذا املعنى الذي ذهب إليه احلافظَّولعل

ُأقل ما تقوم ِ به احلجة عىل أهلَّ ُ َحتى يثبت،  العلمَّ َّ عليهم خـرب اخلاصـةُ  حتـى ِ عـن الواحـدِحـدُخـرب الوا: فقلـت، ُ

                                         
َتبيني كذب املفرتي فيام نسب إىل األشعري، للحافظ ابن عساكر، ص)   ١(

ِ ُ:٢٦٦. 

 .١/٣٢: فة أحوال صاحب الرشيعة، أليب بكر البيهقيدالئل النبوة ومعر)   ٢(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٦٨  

ِّينتهى به إىل النبي َ ً حتى جيمع أمـوراِةَّ اخلاصِ بخربُوال تقوم احلجة. َ أو من انتهى به إليه دونهَُ ُ َ َ ْ  مـن َمنهـا أن يكـون: َ

ًحدث به ثقة يف دينه َّن فوقـه ممـن حدَ هكذا مـَويكون... َّ ِثـه حتـى ينتهـى باحلـديثَ
ِّ موصـوال إىل النبـيُ  أو إىل مـن ً

 . )١(»به إليه دونهُانتهي 

، ِ الواحد عـن الواحـدُهو خرب،  يف خرب اخلاصةِجةُ أقل احلَّ أنَذكر َّ الشافعيَ يف هذا النقل أن اإلمامُوالشاهد

ٍوهو ما روي من وجوه،  اخلاصةِ أقوى يف خربٍةَّجُ حِوهذا يشري إىل وجود
 ُوهو ما يـدخل، ٍتعددةُ مٍقُرُطو، ٍ كثريةُ

 . ذكره اإلمام البيهقي األول الذيِحتت الرضب

 عـن ُألنـه لـيس يوجـد؛ ٍ آحـادُهـا أخبـارُّلُفإهنـا ك، ُفأما األخبـار«: )ه٣٥٤ت(  أيب حاتم ابن حبانُوأما قول

حتـى ينتهـي ذلـك إىل ، دلنيَ مـنهام عـن عـٍ واحدُّوكل، دلنيَمها عن عُروى أحد،  عدلنيِ من روايةٌخرب^ النبي 

 ِ أخبـارِبـولَ عـن قَبَّن تنكـَوأن مـ، ٍ آحـادُهـا أخبـارَّ كلَ أن األخبارَثبت، َلوبط،  هذاَفلام استحال. ^ اهللا ِرسول

 ُّق أبـو بكـر احلـازميَّوقد عل .)٢(» اآلحادِ إال من روايةِننَُّلعدم وجود الس، هاِّلُ كِننَُّ السِ إىل تركَدَمَفقد ع، ِحاداآل

  .)٣(»وابَّ إىل الصُ حبان أقربُما ذكره ابن عرف أن َ األخبارَ مطالعَومن سرب«:  ابن حبان بقولهِعىل كالم

 ِحـاد يف بعـض طبقاهتـا كطبقـة متعددة هي آٍأو طرق،  شتىٍفيبدو يل أنه حتى األخبار التي وردت من وجوه

)  األخبـارَِع مطـالَمن سـرب (ِّ احلازميِولعل يف قول، هرت بعد ذلكُثم انترشت واشت، نيعأو طبقة التاب، ةالصحاب

َ اآلحاد عىل هذا املعنى يشمل ما نقلُفخرب؛ املعنى إىل هذا ٌإشارة وهـذا . ٍ عـن واحـدٌأو مجاعـة، ٍ عـن واحـدٌه واحدُ

ُذين ذكرمها احلافظَّليعني أنه يتضمن القسمني ال  . كام سيأيت تفصيله وبيانه يف املطلب القادمُّ البيهقيَ

ُمـن حيـث تعـدد ُتـصنيف تنقـسم عنـد املحـدثني قبـل الَإن األحاديـث: يمكـن القـول، مَّمن خالل ما تقدو ُّ 

 : هم إىل قسمني مهاُ وتفردِالرواة

 عليها عـدة مـصطلحات ِ املحدثون للداللةُواستعمل، ِ الرواةِ آحادِلَبِ من قُ املرويةُاألحاديث: األولُالقسم 

 .)وعزيز، )غريب(و، )فرد(هي مصطلح 

 املحــدثون للداللــة عليهــا َواســتعمل، ٍددةمتعــ ٍرقُ وطــٍ كثــريةٍ مــن وجــوهُ املرويــةُاألحاديــث: القــسم الثــاين

 .)متواتر(و، )مشهور(مصطلح 

                                         
 .١/٣٦٩: الرسالة، لإلمام الشافعي)   ١(

 .١/١٥٦: اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، البن بلبان الفاريس)   ٢(

 .٤٤:رشوط األئمة اخلمسة، للحازمي، ص)   ٣(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٦٩  

: حيـث قـال، )ه٤٦٣ت( ُّ البغـداديُ هـو اخلطيـبَ األخبـارَمَّن قـسَ مـُلَّفـأو، وأما املحدثون بعد التـصنيف

ُاخلرب هو ما يصح أن يدخله الصدق أو الكذب« ُُّ َ ُ ٍخرب تواتر: ُوينقسم إىل قسمني، ُ َّ خـرب التـفأمـا، ُوخرب آحاد، ُ واتر ُ

ُفهو ما خيرب ِ َ به القوم الذين يبلغ عددهم حدا يعلم عند مشاهدهتم بمستقر العُ ُ ُِّ ُ ُ ُ
ِ َ َّ َادة أن اتفـاقًُ ، ٌ الكـذب مـنهم حمـالِ

ِوأن التواطؤ منهم يف مقدار َ الوقت الذي انترشَ
ٌ اخلرب عنهم فيه متعذرِ َوأن ما أ، ُِّ ِخربوا عنه ال جيوز دخول اللـبس َّ ُ ُ

ُوأما خرب اآلحاد فهو ما قرص عن صفة التواتر...  يف مثلهِبهةُّوالش ِ ِ
ُ ُ به العلم وإن روته اجلامعةْومل يقع، ُ ْ ُ«)١(. 

ِفأدخــل املتــواتر يف املــشهور، )ه٦٤٣ت(ُثــم جــاء ابــن الــصالح  َ ِوذكــر أن إفــراده لــيس مــن واقــع عمــل ، َ ِ َ َ

ُ املتـواتر الـذي يـذكره أِومن املـشهور«: فقال، املحدثني ِهـل الفقـهُُ ِ احلـديث ال يذكرونـه باسـمه ُوأهـل، ِ وأصـولهُ َ

ِاخلاص املشعر بمعناه اخلاص
ِ قد ذكره ففي كالمه ما يشعر بأنـه اتبـع فيـه غـري أهـل احلـديثُوإن كان اخلطيب، ِّ ِ ِِ َ َ َُّ ُ َ َ ،

ُولعل ذلك لكونه ال تشمله صناعتهم ُ َ ُ ِفإنه عبارة عن اخلرب، ُ يوجد يف رواياهتمُوال يكاد، ََّ ُ الذي ينقلـه مـن حيـصل ٌ ُ َ ُ

ًالعلم بصدقه رضورة ِ
ِوال بد يف إسناده من استمرار، ُ َّ ِ يف رواته من أوله إىل منتهاهِطْ هذا الرشُ

َّ ُ«)٢(. 

 مـع مـع موازنـة ذلـك، عن هذه املصطلحات التي تدخل حتت هذين القسمني يف املطلب اآليتُقد حتدثت و

 .هلذه املصطلحات حدثون بعد التصنيفاملعاين التي ذكرها امل

ا ا :ُأا   ا د و :  

َ املروية من قبل آحاد الرواةُاألحاديث: القسم األول
ِ : 

ِّ التـي قـرصت عـن حـدِ األحاديـثُّلُ كـِويدخل يف هذا القسم  َدَّسـواء تفـر، ِ والتـواترِ واالستفاضـةِ الـشهرةُ

ُّبروايتها راو واحد عن واحد تفر
ٍ ٌ ِدا مطلقا من بداية السندٍ ً ً هبـا أحـد رواهتـا تفـردا نـسبياَدَّأو تفـر،  إىل منتهاهً ً : أي؛ ُ

 . واالستفاضةِ الشهرةِّهم إىل حدُ مل تصل روايتْ لكنٍ من راوُأو رواها أكثر، ٍ إىل أمر خاصِبالنسبة

 هـذه املـصطلحات ُ وبيـان).والعزيـز، والغريـب، الفـرد(: وهي، ويف هذا القسم تدخل املصطلحات اآلتية

 : فيام يأيت

 

 

 

 

                                         
 .١٦:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ١(

 .٣٧٢:أنواع علم احلديث، البن الصالح، صمعرفة )   ٢(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٧٠  

أو : )دا( :  

َفرد (ِّ الثالثيِ من الفعلٌ يف اللغة مصدرُالفرد َ َأصل صحيح يدل عـىل و«:  فارسُ ابنُوهو كام يقول، )َ ٌُّ ؛ ٍدةْحـٌ

ُوالفارد والفرد. وهو الوتر، ُدْرَمن ذلك الف ُالثور املنفرد: ُ ِ ُ ٌظبية فاردو. ُ ٌ ُوكـذلك الـسدرة ، ِيـعانقطعـت عـن القط: َ ْ ِّ

ْانفردت عن سائر السدر؛ ُدةِالفار ِّْ ِ«)١(. 

ِفالفرد يف اللغة
ُ الواحد املنقطع عن غريهُ هو اليشءُ ُ. 

 الـذي ُه بأنـه احلـديثُ تعريفـِ استعامالت املحدثني هلذا املصطلحِعُّتبتُفيمكن من خالل ، وأما يف االصطالح

ٍ واحد يف أي جهةٍه إال راوِمل يرو  .جهاته من ٌ

ِومــن أمثلــة اســتعامل املحــدثني ملــصطلح الفــرد قبــل التــصنيف
ْ َ ِ ِيف ترمجــة ) ه٣٥٤ت(ُمــا ذكــره ابــن حبــان ، ِ

ِ مـا ذكـرت مـن احلـديثُلـه غـري،  هـذاٍوأبـو سـنان«: حيـث قـال، )ٍ سنان أيب سنانبن سعيد(  ُ غرائـبُأحاديـث، ُ

وروايته ، ِ بعد اليشءِ يف اليشءُه إنام هيمَّولعل، ًوال متناً ال إسنادا َ والوضعَ الكذبُ أنه مما ال يتعمدوأرجو، ٌوأفراد

َحتتمل وتقبل ُ ََ ُ«)٢(. 

ِويستعمل املحدثون للداللة ُِ ٌوالتفـرد مـصدر). التفرد(ًمصطلحا آخر هو ) ردَالف( عىل َ  ِّ اخلـاميسِ مـن الفعـلُُّ

ُفردته ف: يقال؛ )َّفرد (ِّ الرباعيِ من الفعلٌ مطاوعٌوهو فعل، )َّتفرد(  .َّتفردَّ

 : ه املحدثون عىل قسمنيُ الذي يستعملُوالتفرد

 احلديثِ بمخرجُدُّالتفر: األول  : 

ُويقصد  ٍحيـث قـال يف حـديث، )ه٢٦١ت (ٍ مـسلمِومن أمثلته ما جاء عن اإلمام،  احلديثِ بأصلُ به التفردُ

مـن (: ^ اهللا ُل رسـولقـا: قـال، أن أبـا هريـرة، ٍ عـوفبـن الـرمحن عبد بن ُ عن محيدِّ الزهريِأخرجه من طريق

ِفقال يف حلف، حلف منكم ِ
ْتعـال أقـامرك: ومن قال لصاحبه، ال إله إال اهللا: ُفليقل، ِبالالت: هَ

ِ ُ قـال ، )َّفليتـصدق، َ

َّ أقامرك فليتصدق)٣(َتعال(هذا احلرف يعني قوله «: ٌمسلم ْ ِّال يرويه أحد غري الزهري) ُ ُ ٌوللزهري نحو مـن : قال، ٌ ِّ

ٍ ال يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد^يه عن النبي ًتسعني حديثا يرو َ ٌ ُ ِ ُ«)٤(. 

                                         
 . ٤/٥٠٠: يف مقاييس اللغة، البن فارس) فرد(مادة )  ١(

 .٤/٤٠٥: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)  ٢(

 . ُبإثبات األلف املقصورة، ولعل الصواب حذفها) تعاىل(يف املطبوع )  ٣(

 ). ١٦٤٧: (، رقم)ال إله إال اهللا: زى فليقلمن حلف بالالت والع: باب(أخرجه مسلم يف األيامن، )  ٤(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٧١  

َوهذا القسم من أقسام التفرد ال يطلق عليه املحدثون مصطلح الغريب ُُ ِ ِ ُألنه تفـرد طبيعـي اقتـضته ظـروف ؛ ُ ٌّ ٌُّ

ِويدخل يف هذا القسم تفردات الصحابة وكثري  من تفردات التابعني، ِالرواية ِ
ٌ  .ِوبعض األتباع، ُ

ُلة تفـرد الـصحايب املطلـق مـا أشـار إليـه احلـافظ البـزار ومن أمث ُُّ ، يف مواضـع عديـدة يف مـسنده) ه٢٩٢ت(ِ

ًوال نعلـم لـه طريقـا إال هـذا الطريـق، هذا احلديث ال نعلم رواه إال أبو هريـرة«: حيث قال . )١(»عـن أيب هريـرة، ُ

ُهذا احلديث ال نعلم رواه عن النبـي «: وقال مكان آخر هـذا «: ًوقـال أيـضا. )٢(»َة هبـذا اإلسـناد إال أبـو هريـر^ُ

ُالكالم ال نعلم رواه عن النبي  َوال نعلم لـه طريقـا عـن أيب هريـرة ريض اهللا عنـه ، َ إال أبو هريرة ريض اهللا عنه^ُ ً ُ

 .)٣(»إال من هذا الطريق

ِفقول الرباز يف هذه األمثلة ُيمكـن أن يطلـق عليـه وصـف ، »ُال نعلم رواه إال أبـو هريـرة«: ِ ُ لكـن ال ؛ التفـردُ

ِيطلق عليه وصف الغرابة ُ ُ ًألن تفرد الصحايب بيشء يعد أمرا طبيعيا ال يثري يف نفـس نقـاد احلـديث اسـتغرابا وال ؛ ُ ً ًِ ِ ِ ُ ُ ّ ُ ِّ َُّ ٍ
ُّ

ُويؤكد هذا املعنى قول مال عيل القاري، ًاستنكارا  إذ، غرابـة ]فيـه[ فلـيس ^ ِّالنبـي عـن ِّالـصحايب ُانفراد وأما«: ُ

 .)٤(»ًحاْقد ُوجبُي ما ِصحابةال يف َليس

 احلديثِ عن خمرجُدُّالتفر: الثاين  : 

ِستعمل املحدثون للداللةَوي، ُّ النسبيُدُّ به التفرُويقصد ، )غريـب(نى من معاين التفرد مـصطلح  عىل هذا املعُ

 . يف الفقرة اآلتيةِعن هذا املصطلحُوقد حتدثت 

 مطلـق ٍأو غريـب، ٍّد نـسبيْوفـر، ٍ مطلـقٍدْ إىل فـرِ الفـردِيث احلـدَمي بعد التصنيف فريون تقـسملحدثونوأما ا

ِسـمي بـذلك لكـون «: يف حديثه عن التفرد النسبي) ه٨٥٢ت(ويف ذلك يقول احلافظ ابن حجر .  نسبيٍوغريب

ٍالتفرد فيه حصل بالنسبة إىل شخص معني َّ ٍُّ ِ ًوإن كان احلديث يف نفسه مشهورا، َِ ِويقل إطالق الفرديـة عليـ، ُِ
َّ ُ ألن ؛ هُّ

ًالغريب والفرد مرتادفان لغة واصطالحا ً َ ُإال أن أهل االصطالح غايروا بينهام من حيث كثرة االستعامل وقلتـه؛ َ َُّ َِ ؛ َّ

ِفالفرد أكثر ما يطلقونه عىل الفرد املطلق ِ
ُ ِوالغريب أكثر ما يطلقونه عىل الفرد النسبي، ُُ ِ

ُ ُوهـذا مـن حيـث إطـالق ، ُُ

                                         
 ).٧٦٢٨: (، رقم١٤/١٢٥:  مسند البزار)  ١(

 ).٨١٤٦: (، رقم١٤/٣٩٩:  مسند البزار)  ٢(

 ).٩٥٥١: (، رقم١٧/٣٦:  مسند البزار)  ٣(

 .٢٣٣:ِ رشح رشح نخبة الفكر، ملال عيل القاري، ص)  ٤(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٧٢  

ِّث استعامهلم االسم املشتق فال يفرقونوأما من حي، ِاالسم عليهام ُ َّ ٌتفـرد بـه فـالن: فيقولون يف املطلق والنـسبي؛ ُ َ َّ ،

ٌأو أغرب به فالن َ«)١(. 

ٌلكن قول احلافظ ابن حجر بأن كل فرد هو غريب
ٍ َّ ِيمكـن التعقيـب عليـه بـام ذكـره احلـافظ ابـن الـصالح، َُ ُ ،

ِليس كل ما يعد من أنواع األفراد«: حيث قال ِ ُُّ ُ ِ معدودا من أنواع الغريبُّ ِكام يف األفراد املضافة إىل البالد؛ ً ِ ِ«)٢(. 

م : )ا( :  

َغرب( الالزم ِّ الثالثيِ من الفعلِ الفاعلِ باسمٌهةَّ مشبٌ صفةُالغريب َ ِرب يف اللغةَوالغ، )َ
ُ ُ التنحي والبعد عـن ْ

 .  )٣(الناس

َون قبــل التــصنيف لوصــف طريـق الروايــة الــذي تفــرد فيهــا ُفالغريــب أطلقــه املحـدث، وأمـا يف االصــطالح َّ
ِ ِ ِِ

ِالراوي تفردا يدعو النقاد إىل االستغراب َ ً ُّ . 

ِاألسباب التي تدعو املحدثني إىل استغراب بعـض األحاديـث) ه٢٧٩ت(ُوقد بني اإلمام الرتمذي  ِ ِ : فقـال، َ

 : ٍ ملعانَبون احلديث احلديث يستغرَفإن أهل، ٌ غريبٌ حديثِوما ذكرنا يف هذا الكتاب«

ٍرب حديث يكون غريبا ال يروى إال من وجه ٍ
ُ ًَّ ُورب رج[ ...ٍ واحدُ َّ ِل من األئمةُ ِ حيدث باحلـديثٍ ُ ِّ ُ ال يعـرف ُ ُ

ِ احلديث لكثرةُفيشتهر، )٤(]ِإال من حديثه ِورب حديث إنام يستغرب لزيـادة تكـون يف احلـديث ...ن روى عنهَ مُ ٍ ٍ
ُ ُ َّ ُ ،

ُت الزيادة ممن يعتمد عىل حفظهُّوإنام تصح إذا كان َُ ٍورب حديث يروى من أوجه كثرية... ُ ٍ
ُ ُ َّ ُوإنـام يـستغرب حلـال ، ُ َُ

 .)٥(»...اإلسناد

ًال يستعمل إال إذا كان طريـق التفـرد حمفوظـا) الغريب(ثم إن مصطلح  ُ ُ َ َفـإن ظهـر للناقـد أن هـذا الطريـق ، ُ ِ
َ

ٌوهم أو خطأ  : ٌص كثرية منهاُّويدل عىل ذلك نصو، ًمل يكن غريبا، َ

ٌإن كان حفظه فهو حديث غريب«: )ه٢٣٥ت( أيب شيبة بن ُقال احلافظ أبو بكر َ ِ«)٦(. 

                                         
 .٥٧:جر، ص نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، البن ح)  ١(

 .٣٧٤: معرفة أنواع علم احلديث، البن الصالح، ص)  ٢(

 .٨/١١٧: يف هتذيب اللغة، أليب منصور األزهري) غرب: (  ينظر مادة)  ٣(

، ومـن رشح علـل الرتمـذي، البـن ٦/٢٥٥): بـشار عـواد. د: حتقيـق( هذه الزيادة من نسخة العلل الصغري املوجودة يف آخر سنن الرتمذي )  ٤(

 .٢/٥٧٣: نبيلرجب احل

 .٧٥٨:العلل الصغري، للرتمذي، ص)  ٥(

 .٣/٢٩٣: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)  ٦(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٧٣  

َ سليامن احلافظ املعروف بقبيطة بن ُوقال احلسن ُ َُّ ، ٍ صـالحبـن احلميـد عبـدٍيف حديث رواه عن ) ه٢٦٢ت(ُ

ٌخطأ فهو غريبُإن مل يكن «: عن أيب هريرة، ٍعن أيب صالح، ٍ عياشبن قال حدثنا أبو بكر ً«)١(. 

ُعنــدما ســئل عــن حــديث رواه حممــد) ه٢٧٧ت(ُّوقــال أبــو حــاتم الــرازي  ٍ
ُّ ســليامن األصــبهاينبــن ُ عــن ، ُ

ِسهيل ِكنت معجبا هبذا احلديث«: َعن أيب هريرة، عن أبيه، ٍ أيب صالحبن ُ ً َ ُ : ُحتـى رأيـت، ٌوكنت أرى أنه غريـب، ُ

ٌسهيل َعـن أم حبيبـة، َعن عنبـسة، ٍ أوسبن وِعن عمر، ِّعن املسيب، عن أيب إسحاق، ُ ُفعلمـت ؛ ^ ِّعـن النبـي، ِّ

َأن ذاك لزم الطريق َّ ََّ ِ«)٢(. 

ُّوقــال أبــو حــاتم أيــضا عنــدما ســئل عــن حــديث رواه مــروان الطــاطري َ َّ ُ ً ٍٍ
ِّعــن أيب إســحاق الفــزاري، ُ عــن ، َ

ٍهذا غري حمفوظ«: ٍعن أنس؟ قال، َ أيب عائشةبن ُموسى
ُوحدثنا أمحد؛ ُ عـن ، ٍ صـالحبـن ِعـن احلـسن، ونس يـبن َّ

ٍعن رجل، َ أيب عائشةبن موسى ِّعن يزيد الرقايش، ُ َّ ، ُهـذا الـصحيح«: قال أبـو حـاتم. »^ِّعن النبي ، ٍعن أنس، َ

ٌوكنَّا نظن أن ذاك غريب َُّّ ُ ُثم تبني لنا علته، ُ َّ ِ
ِترك من اإلسناد نفسني: َّ َ  .)٣(»عن أنس، َوجعل موسى؛ َ

ُعندما سئل عن حديث رواه زهريًوقال أبو حاتم أيضا  ُ ٍ عبادبن ٍ
ٍ ميـرسة عـن ابـن عجـالنبن ِعن حفص، َّ َ ،

ٌكنا نظن أنه غريب؛ ٌهذا حديث خطأ«: عن أيب هريرة؟ قال، عن أبيه ُّ ُثم تبـني لنـا علتـه، ُ وملـا سـئل عـن علتـه؟ ، »َّ

ُحدثنا العباس«: قال َ يزيد العبدي وإياكبن َّ َعن ابن عيينة، ُّ عـن ،  عمـروبـن حدثنا حممد: قال، نعن ابن عجال، ُ

ِمليح  .)٤(»...ًموقوفا، عن أيب هريرة، اهللا عبد بن َ

ًإن كان حديث ابن الطباع حمفوظا فهو غريـب«: ًوقال أبو حاتم أيضا َحـديث حنظلـة إن كـان «: وقـال. )٥(»ُِ ُ

ٌحمفوظا فهو غريب ِّمل أجد هذا احلديث عند احلميدي يف مسنده«: وقال. )٦(»ً َ فـإن كـان ،  املـدينيبن ِّند عيلوال ع، ْ

ٌحمفوظا فهو غريب ً«)٧(. 

ِبعد أن أخرج حديثا مـن طريـق أيب عاصـم الـضحاك) ه٣١١ت(ُوقال ابن خزيمة  ٍ ًِ عـن سـفيان ، ٍ خملـدبـن َ

ٍهذا اخلرب مل يروه عن سفيان غري أيب عاصم«: ِّالثوري ُ
ِ ٌفإن كان أبو عاصم قد حفظه فهذا إسناد غريب، ُ ٌ َ ٍِ«)٨(. 

                                         
 .٥/٤٣: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)  ١(

 .٧/٤٦٤: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي: ، وينظر٢/١٦٤: العلل، البن أيب حاتم)  ٢(

 .١/٥٢٥: العلل، البن أيب حاتم)  ٣(

 .٢/٧٠:  العلل، البن أيب حاتم) ٤(

 .٤/٢٥٢: العلل، البن أيب حاتم)  ٥(

 .٥/٦٨٩: العلل، البن أيب حاتم)  ٦(

 .٦/١٨٤: العلل، البن أيب حاتم)  ٧(

 ).١٧٧: (، رقم١/٩٠: صحيح ابن خزيمة)  ٨(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٧٤  

ٌ وهب حفظـه فهـو حـديث بن اهللا عبدإن كان «: )ه٣١٦ت( أيب داود السجستاين بن ُافظ أبو بكروقال احل َ ِ ٍ

 .)١(»ٌغريب

ُيف حديث رواه مؤمل) ه٣٢٤ت(ُّوقال احلافظ أبو بكر النيسابوري  َّ
عـن ، ِّعن سفيان الثوري،  إسامعيلبن ٍ

ٌإن كان مؤمل حفظه فهو غريب«: ٍعن أيب وائل، ٍمنصور َ ِ ٌ َّ ُ«)٢(. 

ِيف إثر حديث أخرجه من طريق ) ه٣٦٠ت(ُّوقال الطرباين  ٍ ِّ بديل اخلزاعـيبن اهللا عبدِ ٍ عـن ، ِّعـن الزهـري، ُ

ِعبيد اهللا ٍعن ابن عباس ريض اهللا عنهام، اهللا عبد بن ُ َ بديل حفظهبن اهللا عبدإن كان «: ِ ِ ٍ ٌفهو حديث غريـب، ُ وال ، ٌ

ٍيروى عن ابن عباس إال من هذا الوجه ِ ُ«)٣(. 

ٍ أيضا يف إثر حديث آخروقال ِّعـن عـدي، ٍ عيـاشبـن هكذا رواه أبو بكـر«: ً َفخـالف أصـحاب ، ٍ ثابـتبـن َ َ

ِاألعمش يف اإلسناد ِّفإن كان حفظه فهو غريب من حديث عدي، ِ ٌ
ِ ُوإال فاحلديث كام رواه النـاس عـن ، ٍ ثابتبن َِ ُ

ٍ عبيدبن ِعن ثابت، ِاألعمش ُ«)٤(.  

ُوبناء عىل ما سبق ال يطلق مصطلح ًإال عىل مـا كـان طريقـه حمفوظـا) الغريب (ُ َأمـا إن تبـني خطـؤه وظهـر ، ُ َّ

ًفإن املحدثني ال يسمونه غريبا إال باعتبار أصله، ُخلله ٌوإال فهو شاذ أو منكر أو معلول، ُ ٌ ٌ. 

ِفالغرابة ليست علة يف احلديث ً َألن احلديث الغريـب قـد يكـون صـحيحا وقـد يكـون غـري صـحيح؛ ُ ً َّلكـن ، ََ

ِب التفرد يف احلديث جيعله مظنة من مظان العلةاستغرا ِ ِِ ً ُّ ًفإن كان الغريب شاذا أو منكرا؛ َ ً ًكان ذلـك عالمـة قويـة ، ُ ً

ِعىل إعالله ووجود اخللل فيه ِ ُوإن مل يكن الغريب منكرا أو شاذا كان ذلك عالمة عىل صحته إن كان املتفـرد بـه ، ِ ًُ ً ً

ُممن حيتمل منه ذلك التفرد ُّ َُ َ ُ. 

:  )ا( :  

 : )٥(أمهها، ويأيت يف اللغة عىل عدة معان .)فعيل(عىل وزن  صفة: العزيز لغة

ًعزيز من عز الـيشء يعـز عـزا وعـزة وعـزازة: املعنى األول ًَ َ ّ ّ ُّ َّ ٌِ ِ ًِ فـصار ، حتـى ال يكـاد يوجـد مـن قلتـه؛ َّإذا قـل؛ ُ

ًاليشء عزيزا ًقليال ونادرا: أي؛ ُ ً . 

                                         
 .٤/٢٥٧:  طاهر املقديسبن أطراف الغرائب واألفراد، ملحمد)  ١(

 ).٩: (رقم، ٣/١٢٣: سنن الدراقطني)  ٢(

 .٣/٢٣٩: املعجم األوسط، للطرباين)  ٣(

 .٥/١٥٦: املعجم الكبري، للطرباين)  ٤(

 .٤/٣٨: ، ومقاييس اللغة، البن فارس١/٦٤: يف هتذيب اللغة، أليب منصور األزهري) عزز(مادة : ينظر)   ٥(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٧٥  

ً من عز الرجل يعز بالكرس أيضا عزا وعزة وعزازةٌعزيز: واملعنى الثاين ًَ َ ّ ّ ُّ َِّ ِ ًِ ً ًقويا: أي؛ ًفصار عزيزا، إذا قوي؛ ُ ّ . 

ُّعز اليشء يعز «: قال اجلوهري َّ َِ
َ ًعزا[ُ ّ ًوعزة وعزازة] ِ ًَ َ ّ َّإذا قل، ِ َال يكاد يوجد؛ َ ُ ًوعز فـالن يعـز عـزا . فهو عزيز، َ ٌّ ُّ َّ َِ ِ

َ

ًوعزة وعزازة أيضا ً ًَ ّ ًر عزيزاصا: أي، ِ َ ٍقوي بعد ذلة: أي، َ ِّ َ َ ِ َ«)١(. 

َوأما مفهوم مصطلح العزيز عند املحدثني قبل التصنيف َ َ ِ ِ ُ ُفيمكن اسـتنباطه مـن خـالل اسـتقراء األحاديـث ، ُ ُ

ه ُ رواتـَّوقد تبني يل أن مصطلح العزيز أطلقه املحدثون عىل احلديث الذي قل. التي وصفها املحدثون بأهنا عزيزة

ِ خمرجه عن مدارَه وضاقُ إسنادَرُوند ِه األول أو عمن جيمع حديثه من األئمةُ ُ ُ َ سـواء كـان الـراوي ؛  احلـديثِ رواةَُّ

 . أو ثالثةنيًه واحدا أو اثنِ احلديث أو مدارِعن خمرج

 حتـى يظهـر معنـاه ِ العزيـزِ واستعامالهتم ملصطلحِ األئمةِ نصوصِوللتدليل عىل هذا املعنى ال بد من عرض

 : ومن استعامالت املحدثني قبل التصنيف ملصطلح العزيز. أبني أوضح وٍبشكل

حـدثنا : قـال، ٍ سـعيدبـن حـدثنا حييـى: قـال، ٍ حكـيمبـن حدثنا حييـى«: )ه٢٩٢ت( البزار  احلافظقال -١

ِ يف صالة اخلوف صىل هبؤالء^ ِّعن النبي،  ريض اهللا عنهَةْعن أيب بكر، ِعن احلسن، ُاألشعث  ِوهبـؤالء،  ركعتنيَّ

ٍوهـذا الكـالم يـروى عـن جـابر«: ثـم قـال، )٢(» ركعتني ركعتنيِوهلؤالء، ًفكانت للنبي أربعا ،ركعتني وعـن أيب ، ُ

ْ أيب بكرة أحسن إسنادا فذكرناه عن أيب بكرة حلسن إسناده إال أنُوحديث، بكرة ًُ ً فيه جابر كالماَ يزيدُ ٌ« . 

َّعن أيب حرة، الطياليسحدثنا أبو داود : قال، ٍ منصوربن ُحدثنا أمحد«:  البزارثم قال عـن أيب ، ِعـن احلـسن، َ

ٌّصف بإزاء العدو فـصىل هبـم ، َّ صىل بأصحابه صالة اخلوف صفهم صفني^أن رسول اهللا ،  ريض اهللا عنهَبكرة

ُثم انطلق هؤالء إىل مقام أولئـك وجـاء أولئـك فـصىل هبـم رسـول، َّثم سلم، ركعتني ، َّ ركعتـني ثـم سـلم^ اهللا َ

 .)٣(»ٍأربع ركعات وألولئك ركعتني ركعتنيفكانت لرسول اهللا 

ًوفرس ما رواه أشعث جممال،  عىل أشعثَألنه زاد؛  ذكرناهُهذا احلديث«: قال البزار ُ ُ ٌحديث عزيزوألنه ؛ َّ  مـا ٌ

ٍ أشعث وأبو حرة ال أعلم رواه غريمها فجمعتهام يف موضع لذلك]إال[رواه  ُ ُ َّ ُ«)٤(. 

                                         
 .٣/٨٨٥: يف الصحاح، للجوهري) عزز(مادة )   ١(

ٍيصيل بكـل طائفـة : من قال: باب(، وأبو داود يف الصالة، )٢٠٤٩٧: (، رقم) احلارثبن مسند أيب بكرة نفيع(ند أخرجه اإلمام أمحد يف املس)   ٢(

اختالف : باب(، والنسائي يف اإلمامة، )٣٦٥٨: (، رقم)مسند أيب بكرة ريض اهللا عنه(، والبزار  يف البحر الزخار )١٢٤٨: (، رقم)ركعتني

 .ورجال إسناده ثقات. ُ، أربعتهم من طريق األشعث عن احلسن)٨٣٦: (، رقم)نية اإلمام واملأموم

والطحاوي يف ، )٣٦٥٩: (، رقم)مسند أيب بكرة ريض اهللا عنه(، والبزار يف البحر الزخار )٩١٨: (أخرجه أبو داود الطياليس يف املسند، رقم)   ٣(

 .رجال إسناده ثقاتُ، ثالثتهم من طريق أيب حرة عن احلسن، و)١٨٧٦: (، رقم)رشح معاين اآلثار(

 ).٣٦٥٩: (، رقم)مسند أيب بكرة ريض اهللا عنه(البحر الزخار، أليب بكر البزار )   ٤(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٧٦  

َّوأبـو حـرة ، امللـك أبـو هـانئ البـرصي عبـد بـن ُأشـعث: ان مهـا البـرصي راويـِ رواه عـن احلـسنُفاحلديث

 ِ هـذين الـراويني بروايـةُفكان انفراد، ُ الذين جتمع أحاديثهمِ البرصي من األئمةُواحلسن. الرمحن عبد بن ُواصل

 . عزيزٌ بأنه حديثُه البزارَولذلك وصف،  النادرة والقليلةِ عنه من األمورِهذا احلديث

، العزيـز عبـد بـن ِ حممـدبـن اهللا عبـدحـدثنا «: ) بـشريبـن سعيد (ِيف ترمجة) #٣٦٥ ت( عدي ُقال ابن -٢

قـال : قـال، ُعـن سـمرة، ِعـن احلـسن، عـن قتـادة، ٍ بشريبن ِعن سعيد، ٌحدثنا وكيع، ُّ أبان البلخيبن ُحدثنا حممد

ْإن للشيطان كح(: ^رسول اهللا  ًال ولعوقاُ ُ َ ْ فيك)١(ً َله فيثقلِحُ َِ ْ َّ عينَيه يف الصُ ُقه فيذرب لسانِعْلُوي، الةْ ُ ِ ْ  .»)٢()هَ

ٍوفيـه أنـه مثـل وكيـع ، ٌ فإنـه عزيـزٍ بـشريبـن ِ سعيدُ غريَوهذا وإن كان قد رواه عن قتادة«:  عديُثم قال ابن ُ ِ

 .)٣(» بشريبن ِروى عن سعيد

 ُشريحيـث إنـه يـ، )العزيـز(ه مـصطلح ِ إطالقَ سببَ أن نلحظُ عدي يمكنِ من ابنِ هذا التعقيبِفمن خالل

 َحَّ عبارتـه التـي رصِبـدليل؛  احلديث من طريقنيَ ورودهبا ُوال يقصد، ِ احلديثَ ندرةِةَّ بالعزُ إىل أنه يقصدٍبوضوح

ِوهذا يعني فيام يعنيه أن القياس يف مثل هـذه احلـال أن . ًسامه عزيزا،  آخرٍه من طريقِ من ورودِفيها أنه عىل الرغم َ

َال يطلق عليه مصطلح   ).العزيز(ُ

ِثم إن ابن عدي بني ملحظـه يف إطـالق هـذا املـصطلح َ ََّ َّ ٍّ  بـن ِ روى عـن سـعيدٍ وكيـعَلْوفيـه أنـه مثـ«: فقـال، َ

 ِ الثقـةِ اجلـراح اإلمـامبـن ِ وكيـعُ هو روايـةِهذا احلديثعىل ) عزيز(ِ إطالق مصطلح َوهذا يعني أن سبب. »بشري

 . النادرة والقليلةِ من األمورُهذه الروايةو، ِ من األئمةٍ واحدُه غريَفَّ بشري الذي ضعبن ِعن سعيد

ٍ جممـعبـن  إسـامعيلبـن َإبـراهيم(ً عدي أيضا يف  ترمجة ُوقال ابن -٣ ِّ َ  بـن اهللا عبـد بـن ُأخربنـا القاسـم«: )ُ

ــو مــصعب، ٍّمهــدي ــز الــدراوردي عبــدعــن ، ] أيب بكــر الزهــريبــن أمحــد[ ٍحــدثنا أب ِّالعزي َْ ــراهيم، َّ  بــن َعــن إب

َ أفضل من العـٍما من أيام(: ^ اهللا ُقال رسول: قال، ٍعن جابر، ُّن أيب الزبريع، عِّ جممبن َإسامعيل وال : قـالوا، ِرشُ

                                         
ِبفتح الالم اسم ملا يلعُق؛ أي يؤكل بامللعقة: َّ اللعوق)   ١( َ َ ُ َ ُ  .٤/٢٥٤: النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري: ُينظر. ٌ

، )٦٨٥٥: (، رقـم)٧/٢٠٦: املعجـم الكبـري(، والطـرباين يف )٤٥٨٣: (، رقـم) جنـدببـن مـسند سـمرة(ار أخرجه البزار يف البحـر الزخـ)    ٢(

ِّهذا الكالم ال نعلم رواه عن النبي «: ، وقال البزار)٢٨٣٦: (، رقم)٤/٤٧٧: شعب اإليامن(والبيهقي يف  ُ ُإال سمرة وأنس، وال نعلـم ^ ُُ ُ

ُرواه عن قتادة إال احلكم ُواحلكم و سعيد ضعيفان؛ قال ابن معني. »ٍ بشريبن ُيدامللك وسع  عبدبن َ امللـك لـيس بـيشء،   عبـدبـن احلكـم: ُ

ُ بشري، فقال فيه ابن معنيبن وأما سعيد. ليس بالقوي: وقال النسائي يـروي : لـيس بـيشء، وقـال النـسائي: ضعيف، ويف موضع آخر قال: ٍ

 .٤/٤١٣، و ٢/٤٩٨: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي: ينظر. عن قتادة ضعيف

 .٤/٤١٨: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٣(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٧٧  

ِاملعفر يف سبيل ُ َّ اب: قال،  اهللاَُ ُوال املعفر يف الرتُّ َّ ُّوهذا حديث عـن أيب الـزبري «:  بقولهٍّ عديُ عليه ابنَبَّثم عق، »)١()َُ ٌ

ٌغريب عزيز َما أعلم له طريقا غري، ٌ ً ُ أغـرب مـن َورواية أيـوب، ٍعن جابر، ُّعن أيب الزبري، ُويروى عن أيوب، ذا هُ

 . )٢(»هذا

 ِ والقليلـةِه عن أيب الزبري هـو مـن األحاديـث النـادرةِ إىل غرابتباإلضافة َ احلديث إىل أن هذاُ يشريٍّ عديُابنف

َما أعلم له طريقا غري هذا«: حيث قال؛ عن أيب الزبري ً ُ«. 

حـدثنا ،  أمحـدبـن حـدثنا حممـد، حدثنا ابـن سـعيد: ) صالحبن احلسن(ًا يف ترمجة وقال ابن عدي أيض -٤

ُّاحلسن القطواين َ َ عـن ، عـن احلـسن، عـن قتـادة، عـن شـعبة،  صـالحبـن حـدثنا احلـسن، ٍ ثابـتبـن ُحدثنا عبادة، ُ

ٌ حـديث عزيـز هـذا«: َّوعقب عليه ابن عدي بقولـه. )٣()ُّجار الدار أحق بالدار(: ^قال رسول اهللا : قال، سمرة ٌ

ًوحـدثناه أيـضا ، ً صـالح قـد رواه أيـضابـن وهذا احلسن، إنه تفرد به أبو الوليد عن شعبة: وكان يقال، عن شعبة

ُ عمر وغريهبن  حممدبن أمحد ٍعن ابن بزيع ، ُ ِ ، عـن شـعبة، َّ املفـضلبـن عن برش، ]اهللا البرصي عبد بن هو حممد[َ

 . )٤(»نحوه، بإسناده

،  صـالحبـن واحلـسن، أبـو الوليـد: ثالثـة رواة هـم، ُوهو إمـام جيمـع حديثـه، شعبةفهذا احلديث رواه عن 

َمما يعني ندرته وقلته، »هذا حديث عزيز عن شعبة«: وقد حكم عليه ابن عدي بقوله،  املفضلبن وبرش َّ ِ. 

                                         
ُهذا احلديث مل خيرجه هبذا اللفظ إال ابن عدي يف )    ١( ْ ٌ، وليس له إال هذه الطريق، وفيه عدد من الضعفاء، )١/٣٧٨: الكامل يف ضعفاء الرجال(ُ

 بـن إبـراهيم(، ويف سـنده »لـيس بـيشء... لـه أحاديـث منكـرة«: طني، قـال فيـه الـدارق) مهـديبن اهللا  عبدبن القاسم: (كشيخ ابن عدي

ضعيف، هذا باإلضافة إىل تدليس أيب الزبري : كثري الوهم، وقال النسائي: ليس بيشء، وقال البخاري: قال فيه ابن معني) ِّ جممعبن إسامعيل

، وسؤاالت محزة السهمي ٥/٣٨١: النبالء، للذهبي، وسري أعالم ١/٣٧٨: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي: ينظر.  مسلمبن حممد

 .٢٤٩:للدارقطني، ص

 .١/٣٧٨: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٢(

: ، رقـم)مـا جـاء يف الـشفعة: بـاب(، والرتمذي يف أبواب األحكام، )٣٥١٧: (، رقم)يف الشفعة: باب(أخرجه أبو داود يف أبواب اإلجارة، )    ٣(

 .»حديث سمرة حديث حسن صحيح«: ي، وقال الرتمذ)١٣٦٨(

 .٣/١٥٦: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٤(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٧٨  

ُّ حفـص الـسعديبن حدثنا أمحد«: وقال ابن عدي -٥ حـدثنا ، حـدثنا أبـو داود، ٍ بـشاربـن داربنـ حـدثنا، َّ

ُّ معاذ الضبيبن ُليامنس ِّ َّ ًإن بمكـة حجـرا (: ^قـال رسـول اهللا : قـال، ُ سمرةبن عن جابر،  حرببن عن سامك، ٍ َ

ُكان يسلم عيل ليايل بعثت إين ألعرفه اآلن ِْ ُ ِ
ُ َُ َُّ ِّ()١(.  

ٌهذه حـديث عـن سـامك عزيـز«: قال ابن عدي  بـن ُإبـراهيم: عـن سـامك،  معـاذبـن وقـد رواه مـع سـليامن، ٌ

 . )٢(»َطهامن

 علقمـة بـن  عقبـةبـن ُحدثنا حممـد: قال،  يونسبن  إبراهيمبن ُحدثنا إسحاق«: ً أيضاٍّ عديُوقال ابن -٦

: قـال، عـن أيب هريـرة، عـن أبيـه، الـرمحن عبـد بن ِعن العالء، ُّحدثنا األوزاعي: قال، حدثني أيب: قال، ُّالبريويت

َدخل من شعبان حتى يِصف بعد النَِّال صيام(: ^ اهللا ُقال رسول  »)٣() رمضانُ

ولـيس . ه عنـهِ ابنـِ مـن روايـةَ عقبـةُ غـريِعـن العـالء، ِّ رواه عـن األوزاعـيُوهـذا ال أعلـم«:  عـديُقال ابـن

ِ عـن أيب العمـيس عـن العـالءَويُر؛  عن العالءٌوهذا عزيز،  هذا احلديثُ غريِ عن العالءِّلألوزاعي
وي عـن ُور، ُ

 .)٤(»الرزاق عبدورواه عنه ،  الثوريِ من حديثٌوهو غريب. ِ عن العالءِّالثوري

 . ذكرهاَّ حول هذه املعاين التي تمُها يدورُّ كلً من عرشين مرةَ أكثر)عزيز( مصطلح ٍّ عديُ ابنَوقد استعمل

 ُ والقليلـة التـي ال تكـادِ النادرةِ عىل الرواياتُقَطلُ قبل التصنيف كان ي)العزيز( َ أن مصطلحُومما سبق يظهر

بـل ،  الـسندِ طبقـاتِّ دون اشـرتاط أن يكـون ذلـك يف كـلمـن، ً الراوي واحدا أو اثنني أو ثالثةسواء كان، ُتوجد

ً ارتباطـا وثيقـا بُ يرتبط)العزيز( َ أن مصطلحِ األئمةِ من ترصفاتُاملفهوم ِمخـارج األسـانيد وً  َّحيـث إن؛ اِمـداراهتِ

 ِهم للحفـظُ حـديثُمـعُهم ممـن جيِتابعني وأتبـاع مشهورين من الٍها عىل أئمةُ دارت أسانيدِ األحاديث السابقةَمجيع

 .الرمحن عبد بن ِوالعالء،  حرببن ِوسامك، َوشعبة، وأيب الزبري، َوقتادة،  البرصيِكاحلسن؛ ِواملذاكرة

                                         
 حـرب، وأخرجـه بن  طهامن عن سامكبن من طريق إبراهيم) ٢٢٧٧: (، رقم...)^فضل نسب النبي : باب(أخرجه مسلم يف الفضائل، )     ١(

 حـرب، وقـال بـن  معـاذ، عـن سـامكبـن من طريق سليامن) ٣٦٢٤: (، رقم...)^يف آيات نبوة النبي : باب(الرتمذي يف أبواب املناقب، 

 .»ٌهذا حديث حسن غريب«: الرتمذي

 .٤/٢٦٧: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٢(

مـا جـاء يف كراهيـة : بـاب(، والرتمـذي يف أبـواب الـصوم، )٢٣٣٧: (، رقم)فيمن يصل شعبان برمضان: باب(أخرجه أبو داود يف الصوم، )   ٣(

ُحديث أيب هريرة حديث حسن صحيح، ال نعرفه إال «: ، وقال الرتمذي)٧٣٨: (، رقم)صوم يف النصف الباقي من شعبان حلال رمضانال ٌِ ٌ ٌ َ

 .»من هذا الوجه عىل هذا اللفظ

 .٦/٤٩٢: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٤(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٧٩  

 َ الـصالحَ أن ابـنَغـري). عزيـز(ف ملـصطلح حـدثني قبـل التـصنيتتبع استعامالت املَ ظهر يل من هذا ماأقول 

 منـده بـن اهللا عبـدينا عن أيب ِّوُر« مصطلح العزيز بقوله َتعريف) #٣٩٥ت (ِّه األصبهاينَد ابن منِنقل عن احلافظ

ُ ممـن جيمـع ِهام مـن األئمـةِ وأشـباهَ وقتـادةِّ الزهـريِ كحـديثِ مـن احلـديثُالغريـب(:  أنه قـالِّ األصبهاينِاحلافظ َ ُ

ِ الرجل عنهم باحلديثَإذا انفرد، ُحديثهم ً يسمى غريبـاُ  ٍ واشـرتكوا يف حـديثٌنهم  رجـالن وثالثـةفـإذا روى عـ، ُ

َّيسم ِّ عنهم حديثا سمُفإذا روى اجلامعة، ًى عزيزاُ  .)١(»ًي مشهوراً

 :  ثالثةٍ أمورُ ابن منده ملصطلح العزيز ينبغي مالحظةِ يف تعريفِلُّومن خالل التأم

مـع أحـاديثهم ُ الـذين جتِ األئمـةَعـد بُ إنـام تكـونَ والـشهرةَ والعـزةَدُّ أن التفـر عـىل مندهُ ابنَأكد: األمر األول

 .همِ قتادة وأشباهِّكالزهري

 مـا أطلقـوا َ أغلـبَّحيث إن،  املحدثنيِ يف استعامالتِ الغالبةِ إىل احلالُ منده يشريَيبدو يل أن ابن: األمر الثاين

 عـن ٌه اثنـان أو ثالثـة مـا رواُوأغلـب،  املـشهورينِ من األئمـةٍد به الراوي عن إمامَّ هو ما تفرِ الغرابةَعليه وصف

مل يكــن ) عزيـز( املحـدثني مـصطلح َ أن إطـالقَألنـه تقــدم.  العـزةَ األئمـة أطلقــوا عليـه وصـفِ مـن هـؤالءٍإمـام

ِمقترصا عىل ما رواه اثنان  ِ مـن الـرواةُ عىل مـا رواه الواحـدَبل أطلقوا هذا املصطلح،  من األئمةٍ عن إمامٌثالثة وأ ً

 . كام تقدم يف األمثلة السابقةَ هذا اإلطالق يقتيضٌ سببَدِجُإذا و، ًأيضا

َيبدو يل أيضا أن وصف: األمر الثالث  ِ وضـيقِدرة عـن معنـى النُّـُ عىل قول ابن منده ال خيرجِةَّ احلديث بالعزً

ا مل ومـ، ِ بالـشهرةِ اجلامعـةَووصـف روايـة، ِالغرابةب الراوي َ تفردَفَصَألنه و؛  توجدُ التي ال تكادِةَّلِوالق، ِاملخرج

 .واهللا أعلم، تهَّه وقلِ لندرتِةَّه بالعزَ وصفِ الشهرةِّيصل إىل حد

 .ِّويف املجال النظري، ِّ التطبيقيِيف املجال:  فيه يف جمالنيُ العزيز بعد التصنيف فينبغي النظرُوأما مصطلح

أو : ) (ل اا  ا  ا  :  

 ِ إىل عـرصِ يف علـوم احلـديث التـصنيفِمـن بدايـة) عزيـزال (ِ املحـدثني ملـصطلحِ اسـتعامالتُحث الباَعَّلو تتب

،  عـن اسـتعامالت املحـدثني قبـل التـصنيفُ ال ختتلـفِ أن هـذه االسـتعامالتَوجـد، ِّ العسقالينٍ حجرِ ابنِاحلافظ

 ِ إىل عـرصِّ تارخيها الزمنيِ حسب عىلٍمرتبة ِ هلذه االستعامالتٍ تطبيقيةَ نامذجِ من عرضَّ ال بدِ هذه الفكرةِولتأكيد

 . رمحه اهللا ٍاحلافظ ابن حجر

 

                                         
 .٣٧٤:معرفة أنواع علوم احلديث، البن  الصالح، ص)   ١(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٨٠  

ِّمصطلح العزيز يف استعامل احلافظ أيب مسعود الدمشقي -١
 : )ه٤٠٠ت (ٍ

  سـئٍ عبـاسَأن ابـن«:  موىل ابن عبـاس ريض اهللا عـنهامكرمةِعحديث ِ
ِ عـن متعـةَلُ

َّأهـل :  فقـال؟ِّ احلـجُ

ُاملهاجرون واألنصار وأزواج  ُ  . )١(»...ناْلَلْ وأهِ الوداعِ يف حجة^ ِّالنبيَ

ُّقــال أبــو مــسعود الدمــشقي
َهــذا حــديث عزيــز مل أر«: ٍ ٌ ٌومل خيرجــه مــسلم يف ،  احلجــاجبــن ِه إال عنــد مــسلمٌ ْ ُ

َوعندي أن البخاري أخذ،  عكرمةِه من أجلِصحيح ثـم ،  فأبو مـسعود وصـف احلـديث بـالعزة.)٢(»ه عن مسلمَّ

َمما يشري إىل أن مقصوده )  مسلممل أره إال عند(: قال  .ةَّلِالق هو النُّدرة وِبالعزةَّ

ِّ نعيم األصبهاينمصطلح العزيز يف استعامل احلافظ أيب -٢ ٍ  : )ه٤٣٠ت (ُ

 ًأرأيـت إن لقيـت رجـال مـن الكفـار ؛ يـا رسـول اهللا«:  أنـه قـال ريض اهللا عنـهٍ عمروبن ِحديث املقداد ُ َ

عــن أيب إســحاق ،  عمــروبـن  أيب أســامة عــن معاويــةبـن ريــق احلــارثأخرجــه أبــو نعـيم مــن ط، )٣(»...فاقتتلنـا

رواه «: ثـم قـال أبـو نعـيم، عن املقـداد،  عديبن عن عبيد اهللا، عن عطاء، عن الزهري، عن األوزاعي، الفزاري

وهـو ، عـن الزهـري،  مـرةبـن عن إبراهيم، عن األوزاعي،  مسلمبن عن الوليد، عن إسحاق األنصاري، ٌمسلم

ومعنى ضيق املخـرج أنـه مل . )٤(»عن الزهري نفسه، عن األوزاعي، ٌ املخرج عزيز من حديث الوليدِّحديث ضيق

ٍخيرج إال من جهة واحدة َمما يدل عىل أن مقصود أيب نعيم مـن قولـه ، )٥(ومل يتعدد خروجه من  طرق، ُ َّ عزيـز مـن (ُّ

 .واهللا أعلم، ندرة وجوده وقلة وروده، )حديث الوليد

  عـق عـن احلـسن^ َّ النبيَّأن«، اهللا ريض اهللا عنه بدع بن جابر حديث ِ ْشا كبـْ كبـِ واحلـسنيَّ ، )٦(»...ًشاً

ٍأبـو نعـيم أخرجـه  عـن بــسام ، اهللا الكنـدي عبـد بـن قـال حـدثنا حممـد، ُ صـالح الوحــاظيبـن مـن طريـق حييـىُ

ِّالصرييف ٍب مـن حـديث أيب جعفـرٌهذا حـديث غريـ«: قال أبو نعيمثم .  جابرعن، ٍّ عيلبن ٍعن أيب جعفر حممد، َّ ٌ ،

                                         
ًه البخاري معلقا يف احلج، ذكر)    ١(  ). ١٥٧٢: (، رقم)]١٩٦: البقرة[å æ  ç è é  ê  ë ì  Z ]: قول اهللا تعاىل: باب(ُّ

 .٢/١١١: اهللا احلميدي اجلمع بني الصحيحني، أليب عبد)   ٢(

، )ال إلـه إال اهللا: حتـريم قتـل مـن قـال: بـاب(، ومسلم يف اإليامن، )٣٧٩٤: (، رقم)ًشهود املالئكة بدرا: باب(أخرجه البخاري يف املغازي، )   ٣(

 ).٩٥: (رقم

 .٢٧٤: ، رقم١/١٧٠: املسند املستخرج عىل صحيح مسلم، أليب نعيم األصبهاين)   ٤(

 .١/٣٧٨: النكت عىل مقدمة ابن الصالح، للزركيش)   ٥(

، من طريق أيب الزبري عـن )١٩٣٣: (، رقم)٣/٤٤١: املسند(، وأبو يعىل يف )٣٦٣٠٦: (، رقم)٧/٣٠٤: املصنف(ُأخرجه ابن أيب شيبة يف )    ٦(

 .»رجاله ثقات«): ٤/٩٠: جممع الزوائد ومنبع الفوائد(قال اهليثمي يف . جابر



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٨١  

ٍعزيز من حديث بسام َّ َوهو أحد م، ٌ ِّن جيمع حديثه من مقـيل أهـل الكوفـةُ ِ
ُ َُ ُ ُّتفـرد بـه عنـه الكنـدي، ُ

 وقـول أيب .)١(»ِ

 .الندرة والقلة: واضح اإلشارة إىل أن املقصود بالعزة) تفرد به عنه الكندي(نعيم 

 َأن رسول اهللا«، حديث ابن عباس ريض اهللا عنهام ٍ قال البن صائد^ َّ ًإين خبأت لـك خبيئـا فـام هـو؟ : ِ ُ َّ

ٌّدخ: قال ُ
ِأخرجه أبو نعـيم مـن طريـق حممـد. )٣(»اخسأ: قال، )٢( ِ ُّ بكـري الطيالـيس البـرصي قـاالبـن  إبـراهيمبـن ُ ُُّ

ٍ :

ُحدثنا سـلم: قال، ُّحدثنا أبو الوليد الطياليس ٍ زريـربـن َْ ِ ٍسـمعت أبـا رجـاء: قـال، َ
... سسـمعت ابـن عبـا: قـال، ُ

ٍثم قال أبو نعيم. احلديث ٍصحيح عزيز من حديث أيب رجاء«: ُ ِ ٌ ُتفرد به عنه سلم، ٌ َّْ ٍ زريربن َ ِ ِوهو من أثبات أهـل ، َ ِ

ِّالبرصة ومقليهم ُ
ُجيمـع حديثـه، ِ ُ َ وهـذا املثـال . )٤(»ٍأخرجـه البخـاري يف صـحيحه عـن أيب الوليـد عـن سـلم عنـه. ُ

ٍ زرير به عن أيب رجاءبن احلديث بأنه عزيز إنام كان بسبب تفرد سلمُّكسابقه يدل عىل أن حكم أيب نعيم عىل  ِ َ. 

 َدا فليتبـوأ مقعـده مـن ِّ متعمـَّ عـيلَمن كذب«:  قال^َّ ريض اهللا عنه أن النبي  أيب طالببن حديث عيل َّ ً

ِّاحلميد احلامين عبد بن ن طريق حييىأخرجه أبو نعيم م، )٥(»ارالنّ َّ
عـن ، عمـشعـن األ،  عيـاضبـن عـن فـضيل ِ، ِ

ٌعزيـز مـن حـديث «: ثـم قـال أبـو نعـيم،  أيب طالـببـن عن عـيل، زيد احلامين يبن عن ثعلبة،  أيب ثابتبن حبيب

ُّال أعلم رواه عنه إال احلامين؛ ٍضيلُف َّ
ٌ عيـاض بأنـه عزيـز بـن ِ فأبو نعيم حكم عىل احلديث املروي عـن فـضيل.)٦(»ِ ٍ

َممـا يـشري إىل أن مقـصوده بـالعزة، ِاحلـاميناحلميـد  عبد بن ِمع أنه مل يروه عنه إال حييى نـدرة ورود احلـديث هبـذا : ُ

 .الطريق

 : )ه٤٤٦ت( يعىل اخللييل مصطلح العزيز يف استعامل احلافظ أيب -٣

  ُإقـام: ٌ أربعـةِرى اإلسـالمُعـ«:  ريض اهللا عنـه والـذي قـال فيـه اخلطاب املوقوف عليهبن َ عمرُحديث 

عـن ، ٍ عيـاضبـن ِعـن فـضيل،  حـسانبـن ِالـصمد عبـد ِ من طريقُّيعىل اخللييل أبو أخرجه )٧(»...الصالة مليقاهتا

َعن عامرة، ِّسفيان الثوري ِ عمروبن ُعن أيب زرعة،  القعقاعبن ُ ْ َعن عمـر، ٍ جريربن َ  . اخلطـاب ريض اهللا عنـهبـن ُ

                                         
 .٣/١٩١: حلية األولياء وطبقات األصفياء، أليب نعيم األصبهاين)   ١(

 .»الدخان: لدال وفتحهاُّالدخ بضم ا«): ٢/١٠٧: النهاية يف غريب احلديث واألثر(قال ابن األثري يف )    ٢(

 ).٦١٧٢: (، رقم)اخسأ: قول الرجل للرجل: باب(أخرجه البخاري يف األدب، )    ٣(

 .٢/٣٠٨: حلية األولياء وطبقات األصفياء، أليب نعيم األصبهاين)   ٤(

 ).١: (ه، رقم، ومسلم يف مقدمة صحيح)١٠٦: (، رقم)^ِّإثم من كذب عىل النبي : باب(أخرجه البخاري يف العلم، )    ٥(

 .٨/١١٩: حلية األولياء وطبقات األصفياء، أليب نعيم األصبهاين)   ٦(

 .مل أعثر له عىل ترمجة)  عيسى املزكي الداوديبن الرمحن عبد( ومجيع رجال إسناده ثقات، إال شيخ اخلليل .٦١:أخرجه أبو يعىل اخللييل يف فوائده، ص)   ٧(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٨٢  

ِعزيز من حديث«: ُّثم قال اخللييل ِاخللييل حكم عـىل احلـديث ف .)١(»ٍضيلُ عن فِالصمد عبدومل يروه إال ، ِّ الثوريٌ

ِّبالعزة مع أنه مل يروه عن الثوري إال  ِ ِ َالصمد مما يدل عىل أن مقصوده بالعزة عبدَّ َّالنُّدرة والقلة: ُّ ِ. 

 ُوسـخط اهللا ، رضـا اهللا يف رضـا الوالـدين«:  قـال^َّأن النبي ، ٍ عمرو ريض اهللا عنهبن اهللا عبد حديث

 بـن عن يعـىل، قال حدثنا شعبة،  الوليد النيسابوريبن  من طريق احلسني اخللييلأخرجه، )٢(»َيف سخط الوالدين

َّجـوده ، ٌهذا حديث عزيز من حديث شـعبة«: ثم قال اخللييل. احلديث... ٍ عمروبن اهللا عبدعن ، عن أبيه، عطاء

ُّ أيب الزرقــاء املوصــيلبــن عنــه زيــد
ِ

ْ
ِ

م أوقفــوه عــن ُوغــريه.  الوليــدبــن واحلــسني، ٍ غيــاثبــن َّ محــادبــن ُوســهل، َّ

ًومعنى عزيز يف قول اخللييل هو عزته وندرته مرفوعا إىل النبي. )٣(» عمروبن اهللا عبد ُ إذ ،  مـن حـديث شـعبة^ ُ

  . عمروبن اهللا عبد هؤالء الثالثة أوقفه عىل َمن رواه غريإن 

 : )ه٤٥٤ت(اهللا القضاعي  عبدمصطلح العزيز يف استعامل أيب  -٤

 القـضاعيأخرجـه، )٤(»ِّ ولو بشق متـرةَاتقوا النار«: ^قال رسول اهللا : قال،  عمربن اهللا عبد  حديث ُّ 

هـذا «: ثـم قـال القـضاعي، ًمرفوعـاعـن ابـن عمـر ، ٍعـن نـافع، ٍ أنسبن  مالكعن، ٍ وهببن اهللا عبد ِمن طريق

،  الوحيـدٍ وهب يف هذا اإلسـنادبن اهللا عبدِ أي مل يروه عن مالك إال .)٥(» مالكِ من حديثِ الوجودُ عزيزٌحديث

 .َمما يعني أن مقصوده بالعزة هي ندرة الوجود وقلته

ّمد احلنائي حمبن القاسم احلسنيمصطلح العزيز يف استعامل أيب  -٥ َّ  : )ه٤٥٩ت (ِ

 حديث زمل ِ ْ ِّ عمرو العـذريبن ِ  ٍمـن حممـد«: ً معـه كتابـا فيـهَه وملـن أسـلمَ لـَ كتـب^ اهللا َأن رسـول، ٍ

ِإين بعثته إىل قوم: ً معه خاصةَ أسلمنَو ومٍ عمربن ِلْمِ اهللا لزِرسول ، ِه اهللا ورسـولِ ففي حـزبَفمن أسلم، ًه عامةُ

                                         
 .٦١:فوائد أيب يعىل اخللييل، ص)   ١(

، وابـن حبـان يف صـحيحه، رقـم )١٨٩٩: (، رقـم)مـا جـاء مـن الفـضل يف رضـا الوالـدين: بـاب(أخرجه الرتمذي يف أبواب الرب والصلة، )    ٢(

هـذا حـديث صـحيح عـىل رشط مـسلم ومل «: ، وقـال احلـاكم)٧٢٤٩: (، رقم)٤/١٦٨: املستدرك عىل الصحيحني(، واحلاكم يف )٤٢٩(

 .»ِّخيرجاه

 .٢/٨٠٥:  معرفة علامء احلديث، للخلييلاإلرشاد يف)   ٣(

، من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، وهـو يف الـصحيحني مـن حـديث )٦٧٩: (، رقم)مسند الشهاب(اهللا القضاعي يف  أخرجه أبو عبد)   ٤(

احلـث عـىل : بـاب(كـاة، ، ومـسلم يف الز)١٤١٧: (، رقـم...)اتقوا النار ولو بشق متـرة: باب(أخرجه البخاري يف الزكاة، :  حاتمبن عدي

 ).١٠١٦: (، رقم...)الصدقة ولو بشق مترة

 .١/٣٩٦: مسند الشهاب، للقضاعي)   ٥(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٨٣  

ُّأخرجــه احلنــائي، )١(»... شـهرينُومـن أبــى فلــه أمــان  بــن ِ هــانئبــن ِ احلـارثبــن ِ حممــدِ أيب احلــارثِ مــن طريـقُ

ِ زملبن ِ املقدادبن ِلجْدُم ْ ِّ عمرو العذريبن ِ ُ ، عـن جـده، عن أبيـه، هِّعن جد، بيهعن أ، حدثني أيب: ه قالِ من لفظٍ

ِهذا حديث غريب عزيـز مـن حـديث«: ُّثم قال احلنائي .ِّو العذريٍ عمربن ِلْمِعن ز ٌ ٌ ،  عمـرو العـذريبـن ِلْمـِ زٌ

ِمـا يعـرف إال مـن هـذا الطريـق،  أوالده عنهِ من حديثٌغريب ِومل يـذكر البخـاري يف الـصحابة،  عنـهُ
 يف )٢(ً زمـالُّ

ِ أحدا من أهل العلمُّوال أظن، )التاريخ(   .)٣(»ه هذا احلديثَغَ بلِ احلفاظً

َفمن تعقيب احلنائي يظهر أنه يقصد بالعزة ندرة الوجود بدليل قوله  ُما يعرف إال من هذا الطريق عنه(ُ ُ.( 

 : )ه٤٦٢ت(اخلطيب البغدادي مصطلح العزيز يف استعامل  -٦

  ٍبعنـز ميتـة ^اهللا  َّمر رسول«:  ريض اهللا عنهام قالحديث ابن عباس َ ْ  هـذه ِمـا كـان عـىل أهـل: فقـال، ٍ

 بـن  سـعيدبـن ِّ عـيلبـن  أمحـدبن من طريق أيب بكر حممداخلطيب البغدادي أخرجه ، )٤(»هاهباِ لو انتفعوا بإِالشاة

ُّ احلـارث احلـراينبن  حييىبن حدثنا عمرو: قال، سليامن البغدادي َّ َّحـدثني جـدي اخلطـ: قـال، َ حـدثنا : قـال، ُابِّ

ُحممد ْ محنب ُ ٍ جبريبن ُسمعت سعيد: قال، َ عجالنبن عن ثابت، َريِ ثـم . احلـديث... ُسمعت ابـن عبـاس: يقول، ُ

 ُقِّضـي ٌعزيـز حـديث وهـو،  عـثامنبـن َّرواه البخاري يف جامعه الصحيح عـن اخلطـاب«:  البغداديُقال اخلطيب

 . )٥(»املخرج

ْ محـبـن ِ عـن حممـدِألنـه مل يـروه؛ هِ خمرجِ كانت من ضيق، كام هو الظاهر،ِ عند اخلطيبة احلديثَّزِعف عـن ، َريِ

 . عثامنبن ُاخلطابٍ جبري إال بن ِعن سعيد، ثابت

 

 

 

 

                                         
، ومـن طريقـه أخرجـه الـشيخ أبـو القاسـم احلنـائي يف )١٨٧: (، رقـم)١/٨٢: الفوائد( حممد الرازي يف بن  أخرجه احلافظ أبو القاسم متام)   ١(

يف ترمجــة ) ٣/٥٠٤: ميـزان االعتــدال يف نقــد الرجــال(لــه جماهيـل، قــال احلــافظ الــذهبي يف وســنده ك). ٥٨: (، رقــم)١/١٨٥: الفوائـد(

َال يدرى من هو وال آباؤه؛ فال يعتمد عىل ما رووا«):  هانئبن  احلارثبن حممد( ُ َُ َ َُ«. 

ُّ، ولعل األوىل ما أثبته)زمل(يف املطبوع )   ٢( َّ. 

 .١/١٨٥: نائي حممد احلبن الفوائد، أليب القاسم احلسني)   ٣(

 ).٥٥٣٢: (، رقم)جلود امليتة: باب( أخرجه البخاري يف الذبائح والصيد، )   ٤(

 .٢/١٦٣: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)   ٥(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٨٤  

 : )ه٤٩٧ت(الواحد املرصي  عبد بن مطيع حممدمصطلح العزيز يف استعامل أيب  -٧

  يف َمَّوتبـس هَِحفـصاف ًمؤمنـا َلقـي مـؤمن أيـام«:  قـال^ أيب هريرة ريض اهللا عنـه أن رسـول اهللا حديث 

 ، )١(»ٍغفرةَم عن إال قاِيفرت مل هِوجه

 بـن َعـن يزيـد، ِّ الواسـطيٍ بـشريبـن ِشيمُعـن هـ، ِّ الكـويفِّ الكنديٍ حممدبن ِّ من طريق عيلٍ أبو مطيعأخرجه

 بـن شيمُهـ ِحـديث مـن؛ ٌحـسن ٌعزيز ٌحديث هذا«: ٍ أبو مطيع قالثم. عن أيب هريرة، ِّ البرصيِعن احلسن، بيدُع

، ُّالبـرصي احلـسن أيب ُابـن وهـو، ِاحلـسن عـن، ِّالبـرصي ٍعبيـد بن ِعمرو أخي ٍعبيد بن َيزيد عن، ِّالواسطي ٍبشري

ٍأي نـادر املخـرج مـن طريـق هـشيم ؛ ٌ فاحلـديث عزيـز.)٢(»ُبَوأغر ُّأعز، عنه، ِّالكندي ٍحممد بن ِّعيل ِحديث ومن ُ ِ ِ ُ

ِّومــن أنــدر الطــرق وأغرهبــا تفــرد عــيل،  عبيــدبــن َعـن يزيــد ُ ُّ ِ ألن ؛ ٍحممــد الكنــدي عــن هــشيم هبــذا احلــديث بــن ِ

ًوتفـرد رجـل غـري مـشهور عنـه هبـذا احلـديث يعـد أمـرا ، )٣(ُ بشري حافظ بغداد وإمام من أئمتها الكبـاربن هشيم ُّ ٍ ِ ٍ ُ ُّ

َمستغربا عزيز الوجود ً. 

ِّمصطلح العزيز يف استعامل أيب حممد الطامذي -٨
 : )ه٥٦٣ت (ِ

 ومـن، اغـز فقـد ًغازيـا زَّجهـ مـن«:  قـال^َّأن رسول اهللا ، ه خالد اجلهني ريض اهللا عنبن  زيدحديث 

 عـن، ةَمَسل أيب عن، كثري أيب بن حيي عن،  املباركبن ِّ من طريق عيلُّ الطامذيأخرجه، )٤(»اغز فقد هِأهل يف هَفَخل

ُّفالطامـذي ، )٥(»هفيـ تـابعني ِثالثـة ِالجتامع ِاإلسناد ُعزيز ٌحديث هذا«: ُّ قال الطامذيثم. ٍزيد عن، سعيد بن ِبرس

وهـذا ،  سـعيدبن ُوبرس، وأبو سلمة،  أيب كثريبن حييى: وهم، ٍالجتامع ثالثة من التابعني فيه، َّحكم بعزة اإلسناد

ِيدل عىل أنه يقصد بالعزة ُ َّ   .َندرة الوجود: ُّ

 

 

                                         
، ومـن طريقـه ذكـره أبـو سـعد الـسمعاين يف )٢٢٣:ثالثـة جمـالس مـن أمـايل ابـن مردويـه، ص( مردويه يف أماليـه بن أخرجه احلافظ أبو بكر)   ١(

 ورجال إسناده ثقات، إال ثالثة رجال مل أعثر ).٤٧:أمايل أيب مطيع، ص(، وأبو مطيع املرصي يف )٧٩٤:ملنتخب من معجم الشيوخ، صا(

 . حممد الكندي الكويفبن  مهدي السريايف، وعيلبن  إبراهيمبن  سليامن املالكي، وحممدبن  حممدبن أمحد: هلم عىل ترمجة، وهم

 .٤٧:الواحد املرصي، ص  عبدبن دأمايل أيب مطيع حمم)   ٢(

 .٨/٢٨٧: سري أعالم النبالء، للذهبي: ينظر)   ٣(

فـضل إعانـة : بـاب(، ومـسلم يف اإلمـارة، )٢٨٤٣: (، رقـم)ًفضل من جهز غازيا أو خلفه بخـري: باب(أخرجه البخاري يف اجلهاد والسري، )   ٤(

 ).١٨٩٥: (، رقم...)ِالغازي يف سبيل اهللا بمركوب وغريه

 .٢٩: عيل الطامذي، صبن اهللا   الفوائد، أليب حممد عبد) ٥(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٨٥  

 : )ه٥٧١ت(احلافظ ابن عساكر مصطلح العزيز يف استعامل  -٩

  أحبوا اهللا ملا يغذوكم بـه مـن نعمـه«: قال ^ اهللا َهام أن رسول اهللا عن عباس ريضبن اهللا عبدحديث ،

عـن ، ٍّ عـيلبـن ِعـن حممـد، ِّ سـليامن النَّـوفيلبـن اهللا عبد من طريق ُ ابن عساكرأخرجه، )١(»...اهللا وأحبوين بحب

ِهذا حديث حسن من حديث«: قال ابن عساكرثم . ٍ عباس ريض اهللا عنهامِعن ابن، أبيه
ٌ  بـن اهللا دعبـ أيب العباس ٌ

اهللا  عبـداهللا تفـرد بـه عنـه ابنـه أبـو  عبـد بـن أبو احلسن عيل: ويقال، ٌوعزيز من حديث ابنه أيب حممد، ...العباس

ْومل نكتبه إال من حديث ،  عيل أبو اخلالئقبن حممد  فـابن عـساكر حكـم عـىل .)٢(»ِّ سليامن النوفيل عنهبن اهللا عبدُ

 . عباسبن اهللا عبد بن يل برواية هذا احلديث عن أبيه عيل عبن ُّلتفرد حممد؛ ٌاحلديث بأنه عزيز

 : )ه٥٨١ت(موسى املديني مصطلح العزيز يف استعامل أيب  - ١٠

  َأيت بجاريــة مل حتــض قـد رسقــت« أنــه  ريض اهللا عنـه مــسعودبــن اهللا عبــدُحـديث ْ ِ ٍَ َفخــىل ســبيلها، ُ ّ َ«)٣( ،

ِأخرجه املديني من طريق صفوان َعن ابن طهامن، ُّ ُ مسعرقال: قال، َ َ
ٍ كدامبن ِ عـن ، الـرمحن عبـد بـن ِعن القاسم: ِ

َإبـراهيم عـن، التـابعني يف هُوعـداد، صفوان ِحديث من ٌعزيز ٌحديث هذا«: ُّثم قال املديني.  مسعودبن اهللا عبد َ ِ ،

ْمل، التابعني ِأتباع من وهو  اسـتعمل فأبو موسى املديني. )٤(»الوجه هذا من ِإال صفوان ِحديث من أعلم فيام هْأكتب َ

ِّيف وصف حديث التابعي صفوان) عزيز(مصطلح 
ِ ٍ سليمبن ِ  بـن ه إبـراهيمِوذلك ألن صفوان رواه عـن تلميـذ؛ ُ

ْكام أن أبا موسى املديني مل يكتب،  التابعنيِهامن وهو من أتباعَط فمـن أجـل ذلـك ، ِه عن صفوان إال من هذا الوجـهَّ

  .أي نادر الوقوع؛ ٌ عليه بأنه عزيزَحكم

                                         
ٌهـذا حـديث حـسن غريـب إنـام «: ، وقـال الرتمـذي)٣٧٨٩: (، رقـم)^باب مناقب أهل بيت النبي (أخرجه الرتمذي يف أبواب املناقب، )    ١(

ًديث غريب هبـذا اللفـظ ال يعـرُف مـأثورا هذا ح«): ٣/٢١١: حلية األولياء وطبقات األصفياء(، وقال أبو نعيم يف »نعرفه من هذا الوجه ٌَ ُ ٌ
ِ

ِّمتصال عن النبي  ِّإال من حديث عيل^ ً
 بـن وهـشام. اهللا  يوسـف، عـن عبـدبـن ِ العباس، وال عنـه إال مـن حـديث هـشامبن اهللا  عبدبن ِ

ُحمتج بحديثه، أحد الثقات: يوسف هو قايض صنعاء ٌّ«. 

 .٤٨:األربعون البلدانية، للحافظ ابن عساكر، ص)   ٢(

، وقال اهليثمي يف )١٧٢٠٩: (، رقم)٨/٤٥٩: السنن الكربى(، والبيهقي يف )٩١٩٨: ، رقم)٩/٢٤٤: املعجم الكبري(أخرجه الطرباين يف  )   ٣(

 .» مسعود مل يسمع من جده، ولكن رجاله رجال الصحيحبن اهللا  عبدبن الرمحن  عبدبن القاسم«): ٦/٤٢: جممع الزوائد ومنبع الفوائد(

 .٣٥٠:اللطائف من علوم املعارف، أليب موسى املديني، ص)   ٤(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٨٦  

 بيـد حـسن وحـسني ريض اهللا عـنهام^ُّأخذ النبي «أنه قال ، ٍ أيب طالب ريض اهللا عنهبن ِّيلحديث ع ٍ ُ ٍ ،

َمن أحبني وأحب هذين وأبامها وأمهام كان معـي يف درجتـي يـوم القيامـة: فقال َّ ِأخرجـه املـديني مـن طريـق ، )١(»َّ ُّ

ٌهذا حديث عزيز«: ثم قال املديني. ٍّعن أبيه عيل، ٍّ عيلبن ِاحلسني ِيف إسـناده روايـة احلـسني؛ ٌ ، عـن أبيـه، ٍّ عـيلبـن ُ

إنام جاء كـام هـو الظـاهر للداللـة عـىل نـدرة ) العزيز(ُفاستعامل أيب موسى لوصف . )٢(»عن نفسه ريض اهللا عنهام

َأي إن هذا احلديث من األحاديث النادرة؛ وقلته؛ الوقوع َّ. 

 : )ه٧٤٢ت(احلافظ مجال الدين املزي مصطلح العزيز يف استعامل  - ١١

 ُّســئل النبــي«: قــال،  ريض اهللا عنــهٍ مــسعودبــن اهللا عبــد ُحــديث  ُرصيــح: ة؟ فقــالَوســْ عــن الوس^ ُ

ٍ عثـامبـن ُّحـدثنا عـيل: قـال، َّ يعقـوب الـصفاربـن  يوسـفِ مـن طريـقُّ املزيأخرجه، )٣(»اإليامن َّ ِعـن سـعري، َ َ  بـن ُ

ِاخلمس ْ
َّرواه مـسلم عـن الـص«: ُّقال املزيثم . حلديثا... اهللا عبدعن ، َعن علقمة، َ عن إبراهيمَعن مغرية، ِ ، فارٌ

 فقـول .)٤(»ٌ عزيـزٌوهو حـديث، ٍ عند مسلم سواهِارَّفَّام وال للصَّ عثبن ِّوال لعيل، ٍريَعُوليس لس، ٍّفوافقناه فيه بعلو

ٍوليس لسعري«: احلافظ املزي ُ
ُصد بـالعزة النـدرة ُ يشري إىل أنه يقـ»َّ عثام وال للصفار عند مسلم سواهبن ِّوال لعيل، ِ

 .والقلة والغرابة

 : )ه٧٦١ت(احلافظ صالح الدين العالئي مصطلح العزيز يف استعامل  - ١٢

  ِال يبـع بعـضكم عـىل بيـع(:  قـال^ اهللا َ عمـر أن رسـولبن اهللا عبدحديث ِوهنـى عـن حبـل ، ٍ بعـضُ َ َ

ِاحلبلة َ َ : قـال،  حنبـلبن ُحدثنا أيب أمحد: قال ، حنبلبن  حممدبن  أمحدبن اهللا عبد ِ من طريقُّ العالئيأخرجه، )٥()َ

ُهـذا حـديث عزيـز «: ُّقـال العالئـيثـم . عن ابن عمر، ٍعن نافع، ٌأخربنا مالك: قال، ُّاهللا الشافعي عبدأخربنا أبو 

ِم قـول اإلمـامَّفقد تقد، َّليس يف الدنيا أصح منه، ِالوجود ِأصـح األسـانيد: ِّ البخـاري رمحـه اهللاُ
ٌ كلهـا مالـكُّ ِّ عـن ، ُ

                                         
 أيب طالب ريض بن مناقب عيل: باب(، والرتمذي يف أبواب املناقب، )٥٧٦: (، رقم) أيب طالببن مسند عيل(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند، )   ١(

ُهذا حديث غريب، ال نعرفه من حديث جع«: ، وقال الرتمذي)٣٧٣٣: (، رقم)اهللا عنه  .» حممد إال من هذا الوجهبن فرٌ

 .٨٦٥:اللطائف من علوم املعارف، أليب موسى املديني، ص)   ٢(

 ).١٣٣: (، رقم...)بيان الوسوسة يف اإليامن: باب(أخرجه مسلم يف اإليامن، )   ٣(

 .١١/١٣٢: هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، للمزي)   ٤(

حتـريم بيـع الرجـل عـىل بيـع : بـاب(، ومـسلم يف البيـوع، )٢١٤٣: (، رقـم)ع الغـرر وحبـل احلبلـةبيـ: باب(أخرج أصله البخاري يف البيوع )   ٥(

 ).١٥١٤: (، رقم)حتريم بيع حبل احلبلة: باب(، و)١٤١٢: (، رقم...)أخيه



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٨٧  

ِّفكيـف وقـد زيـد هبـذين اإلمـامني أيـضا الـشافعي وأمحـد،  عمـرِعـن ابـن، ٍافعن ً َ ُ حنبـل رمحـة اهللا علـيهمبـن ِ ٍ«)١( .

 . الكبارِل باألئمةَسْ املسلِ بمثل هذا اإلسنادِ الروايةِ حصولُ هو ندرةِ الوجودِةَّ بعزِّ العالئيُفمقصود

م : ) (ا  ا  ا يل ا :  

) ه٣٩٥ت( ُّ ابن منـده األصـبهاينُ هو احلافظِّ النظريِيف املجال) العزيز( معنى مصطلح َ من رشحَ أولَّلعل

و ٍأخربنـا أبــو عمــر«: املقــديس  طــاهربـن قــال حممــد.  يف مـصطلح احلــديث كــام تقـدمِيف أوائـل عــرص التــصنيف

 ِّ الزهـريِ مـن احلـديث كحـديثُوأمـا الغريـب (...:  أيبقـال: قال،  مندهبن اهللا عبد اإلمام أيب بن الوهاب عبد

ً يـسمى غريبـاِ عـنهم باحلـديثُ الرجلَهم إذا انفردُمع حديثُ ممن جيِهام من األئمةِ وأشباهَوقتادة وإذا روى عـنهم ، ُ

ُ وثالثة واشرتكوا يف حديث سِرجالن
ٍ ُحديثا س] عنهم [ُوإذا روى اجلامعة، ً عزيزاَيِّمٌ  .)٢(»ً مشهوراَيِّمً

 ِ احلـديثِ عن أحـد أئمـةٌه راويان أو ثالثةِد بروايتَّ الذي تفرِ مفهوم العزيز عند ابن منده باحلديثُصَّويتلخ

ُهم ممن جيمع حديثهم للحفظ واملذاكرةِاملشهورين من التابعني وأتباع ُ ُّفال يشرتط تعد. ُ ُ  أو ِ الـرواة مـن الـصحابةُدُ

 يف مــصطلح َ املـرشوطَدُّوهــذا يعنـي أن التعــد،  علـيهمُديـث إنــام تـدور األحاِألن مــدارات، أتبـاعهم وأالتـابعني 

ُ املــشهورين الــذين جتمــع ِ األئمــةَ التــي تــيل طبقــةِإنــام هــو يف الطبقــات، اء عــىل مــا ذكــره ابــن منــدهبنــ ،)العزيــز(

 .وليس يف مجيع الطبقات، ُأحاديثهم

ــ ــد ملــصنفات أيب َعِّلكــن املتتب ــاكم  عب ــيمُوأيب ن، )ه٤٠٥ت(اهللا احل  ِومــصنفات، )ه٤٣٠ت( األصــبهاين ٍِّع

ــب ــداديِاخلطي ــد) ه٤٦٣ت (ِّ البغ ــزُال جي ــصطلح العزي ــا مل ــا رشح ــوم، ً فيه ــواع عل ــه يف أن ــرا ل ِأو ذك ً ــديث ِ  احل

 .ها يف هذه املصنفاتُ رشحها أو رسدَّومصطلحاته التي تم

. )٣()العزيـز(ه ملـصطلح  ابـن منـدَفذكر تعريـف) ه٥٠٧ت( طاهر املقديس بن ُ حممدُهم احلافظَثم جاء بعد

 ِتعريـفاألخـذ بوتتابع املصنفون بعد ابن الصالح عـىل ، )٤()ه٦٤٣ت( الصالح بن  أبو عمروُنقله عنه احلافظو

ومـنهم ، هم عليـهِ اعرتاضـَوعدم، هم لهَمما يعني موافقت،  أو استدراكٍدون تعقيبمن ) العزيز(ابن منده ملصطلح 

                                         
ُبغية امللتمس يف سباعيات حديث اإلمام مالك)   ١( َ  .٩٥: أنس، لصالح الدين العالئي، صبن ُ

 .٥٣، ١/٥٢: األفراد، البن طاهر املقديسأطراف الغرائب و)     ٢(

 .      ١/٥٣:  طاهر املقديسبن أطراف الغرائب واألفراد، ملحمد: ينظر)      ٣(

 .٣٧٤:معرفة أنواع علم احلديث، البن الصالح، ص: ينظر)      ٤(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٨٨  

ـــام ـــووي ُاإلم ـــن، )١()ه٦٧٦ت( الن ـــق دُواب ـــد ِقي ـــن، )٢()ه٧٠٢ت( العي ـــة ُواب ـــي ، )٣()ه٧٣٣ت( مجاع ُّوالطيب ِّ

 .)٧()ه٨٠٦ت( الدين العراقي ُوزين، )٦()ه٨٠٤ت (ِنِّ امللقُوابن، )٥()ه٧٧٤ (ٍ كثريُوابن، )٤()ه٧٤٣ت(

ِفـذكر مفهومـا جديـدا ملـصطلح، )ه٨٥٢ت( العراقـي ِ احلـافظُ تلميـذٍ حجـرُ ابنُ هؤالء احلافظَثم جاء بعد ً ً 

ِأن ال يرويه أقل من اثنني: العزيز وهو«: فقال يف تعريفه، ٌه إليه أحدْ مل يسبقالعزيز ِّوسـمي بـذلك إمـا ،  عـن اثنـنيُّ ُ

 . )٨(» أخرىٍه من طريقِ بمجيئَقوي: أي؛ َّوإما لكونه عز، جودهُلقلة و

ٌيز إنام هـو حتريـر جديـد اجلديد ملصطلح العزَ هذا التعريفَّ آخر أنٍ يف مكان رمحه اهللا حجرُ احلافظ ابنَدَّوأك ٌ 

، رهَّ هلـذا املفهـوم اجلديـد الـذي حـرٍ أمثلـةِ وجـودَ ذلـك حـاول إثبـاتِومن أجـل، ه إليه أحدْومل يسبق، أتى به هو

َّناها فموجودة بأن ال يرويه أقل من اثنني عن أقـل مـن اثنـنيْرَّ العزيز التي حرُوأما صورة«: فقال ُّ مثالـه مـا رواه ، ٌ

ال (: قـال، ^ اهللا َأن رسـول: )١٠( أيب هريـرة ريض اهللا عنـهِ مـن حـديثُّوالبخـاري، )٩(سالشيخان من حديث أن

َؤمن أحدكم حتى أكونُي  بـن العزيـز ُوعبـد ُقتـادة: ٍورواه عـن أنـس). احلـديث ...َّ أحب إليـه مـن والـده وولـدهُ

ٌشعبة وسعيد: َورواه عن قتادة، ُصهيب َّ عليـةبـن ُإسـامعيل: العزيز عبدورواه عن ، ُ ورواه عـن ، الـوارث ُوعبـد ُ

ٌكل مجاعة ٍّ ُ«)١١(. 

                                         
 .٨٦:التقريب والتيسري، للنووي، ص: ينظر)    ١(

 .      ٤٩: البن دقيق العيد، صاالقرتاح يف بيان االصطالح،: ينظر)     ٢(

 .     ٥٦:املنهل الروي، البن مجاعة، ص: ينظر)     ٣(

 .     ٥٧:اخلالصة يف أصول احلديث، للطيبي، ص: ينظر)     ٤(

 .   ١٦٧:اختصار علوم احلديث، البن كثري، ص: ينظر)     ٥(

 .    ٤٨:خاوي، صالتوضيح األهبر لتذكرة ابن امللقن يف علم األثر، للس: ينظر)    ٦(

 .      ٢/٧٣: رشح التبرصة والتذكرة، للعراقي: ينظر)    ٧(

َنزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، للحافظ ابن حجر، ص)   ٨( ِ:٤٧. 

مـن أكثر ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا باب وجوب حمبة رسول(، ومسلم يف اإليامن ١٥: ، رقم)من اإليامنملسو هيلع هللا ىلص حب الرسول : باب(أخرجه البخاري يف اإليامن )     ٩(

 .   ٤٤: ، رقم...)األهل والولد

 ١٤: ، رقم)من اإليامنملسو هيلع هللا ىلص حب الرسول : باب(أخرجه البخاري يف اإليامن )    ١٠(

َنزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، للحافظ ابن حجر، ص)    ١١( ِ:٥٠. 



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٨٩  

 ِ يبــدأ يف طبقــة عنــدهُدُّبــل التعــد،  العزيــزِ يف مفهــومِّ الــصحايبَدُّ تعــدُ ال يقــصدٍ حجــرَ ابــنَويبـدو أن احلــافظ

َ أن تعـددُوالظـاهر«:  مـال عـيل القـاريُ ذلك قـولُويؤكد،  عن أيب هريرةَ الرواةِ ذلك مل يذكرِومن أجل، التابعني ُّ 

 .)١(»ةَّزِ يف العٍ معتربُ غريِّحايبالص

ه احلـافظ ابـن منـده هـو يف َ الـذي ذكـرِ ابن حجر واملفهومُ الذي ذكره احلافظِ بني املفهومُفالفرق، وعىل هذا

قـد تكـون يف :  مندهِوعند ابن،  طبقة التابعنيُإنام تبدأ يف:  حجرِ ابنِفهي عند احلافظ، دُّ التي يبدأ فيها التعدِالطبقة

ِ يف طبقة أتباع التابعنيأو،  التابعنيِطبقة ِ تابعيا أو من أتباعِ اإلسنادُوذلك عندما يكون مدار؛ ِ  . التابعنيً

 عمـل املحـدثني واسـتعامالهتم ِوبـني واقـع،  ابـن حجـرِ ابـن منـده وتعريـفِ املوازنة بني تعريفِومن خالل

َيمكن أن يلحظ ما يأيت )عزيزال(ملصطلح  َ ُ ُْ : 

 ُإذ يلحـظ،  ابـن حجـرِ املحـدثني واسـتعامالهتم مـن تعريـفِ عمـلِ إىل واقعُ منده أقربِابن َإن تعريف: ًأوال

ٍ عىل ما تعدد رواته يف طبقةَةَّزِقون العِطلُ ي قد العزيز أهنمِاملتتبع الستعامالهتم ملصطلح  األئمـة الـذين َ بعـدٍ واحـدةُ

 ِ بعـد طبقـةِ الطبقـاتِ يف مجيـعَ التعـددُفيـشرتطوأمـا احلـافظ ابـن حجـر ، ُجتمع أحاديثهم من التابعني أو أتبـاعهم

 .الصحابة

 تعريـف َ نقـلفقال بعـد أن،  ابن حجرِ شيخه احلافظِتوجيه كالم) ه٩٠٢ت( ُّ السخاويُ احلافظَوقد حاول

ِ من طباقه راويان فقطٍبأنه الذي يكون يف طبقة« بعض املتأخرين عن) العزيز( ولكـن مل «: حيث قال بعد ذلـك، »ِ

ُيمش شيخ ِفإنه وإن خصه بورود؛  النخبة عىل هذاِنا يف توضيحِ
َعنى بـه كونـه كـذلك يف ، ِ راويني فقطِه من طريقَّ

ِمجيع طباقه َّإن مراده أن ال يرد بأقل منهام: وقال مع ذلك، ِ ِ َ ِ بأكثر يف بعـضَفإن ورد، َ ِ املواضـع مـن الـسندَ ِ  ِ الواحـدِ

ُّال يرض ِإذ األقل يف هذا يقيض عىل األكثر؛ ُ ِ وإذا تقرر هذا فام كانت.ُّ
ِ العزة فيـه بالنـسبةَّ ُِ َ لـراو واحـد انفـردَّ

ٍ  راويـان ٍ

ُعنه يقيد فيقال ُ َّ ٍعزيز من حديث فالن: ُُ ُ ِ ِ اإلطالق فينرصف ملا أكثر طباقه كذلكِوأما عند. ٌ ِ
ُ ُ ِ«)٢(. 

ًه احلـافظ الـسخاوي لـيس مـسلامَفإن هذا الـذي ذكـر،  األمثلة السابقةِعند مالحظة، ْلكن َألن النقـاد قبـل ؛ َّ

 َظهـربـل ، )العزيـز( مـصطلح ِ يف اسـتعاملِ والتقييـدِمل يميزوا يف تطبيقاهتم العملية بني اإلطـالقِالتصنيف وبعده 

 عـن َسـواء انفـردو، عنـد التقييـد وأ عند اإلطـالق سواء، ُ توجدُ التي ال تكادَ والقلةَالندرة:  بهأهنم إنام يقصدون

ٌ راو واحدِالراوي املشهور أو ، بـإطالق) حـديث عزيـز(كـل ذلـك يـستعملون فيـه مـصطلح ،  أو اثنـان أو ثالثـةٍ

 .بتقييد) ٌعزيز من حديث فالن(

                                         
ِرشح رشح نخبة الفكر، ملال عيل القاري، ص)   ١( ُ:٢٠٨. 

 .٤/٨: لحافظ السخاويفتح املغيث برشح ألفية احلديث، ل)   ٢(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٩٠  

ه املحـدثون إنـام َن مـا اسـتعملإو،  بني حالتي التقييد واإلطالقَ ابن حجر أراد التمييزَلنا إن احلافظُلكن لو ق

 َفـإن هـذا التحريـر،  أمثلـة لـهَره ورأى وجـودَّطلـق الـذي حـر املِه عـن العزيـزُنه ينبغي متييزإو، سبي النُِّهو العزيز

ِاجلديد ينبغي أن يكون خاصـا باحلـافظ ِوال ينبغـي أن تفهـم مـصطلحات،  ابـن حجـرً واهللا ، ًاء عليـهبنـ  املحـدثنيُ

  .أعلم

ِتـه عـن مـدار رواَدَّ عىل ما تعدَ هذا املصطلحُ ال يقرص)العزيز( املحدثني ملصطلح ِ استعامالتَ واقعَّإن: ًثانيا ُ 

ُوقل ورود، ُر إسنادهُ ندٍ حديثَّ كلَّبل إن، ه فقطِإسناد ُوضاق خمرجه كان ي، هَّ سـواء ،  عليـه مـصطلح عزيـزُقَطلـُ

 .واُدَّه أو مل يتعدُتعدد روات

ما ا : قة وط هو  وا دا :  

 )واملتواتر، املشهور(: مصطلحني مهاوهذا القسم يشمل 

  : )ار( : وأ

َشـهر (ِّ الثالثـيِ مـن الفعـلٍ مفعـولُاسـم:  لغـةُاملشهور َ  ُقـال ابـن. هُ وظهـورِ األمـرُ هـي وضـوحُرةْهُّوالـش، )َ

ُالشني واهلاء«: فارس ٌ أصل صحيحُ والراءِّ ِ يـدل عـىل وضـوح يف األمـرٌ ٍ  ٌلُرجـ«: ٍوقـال ابـن منظـور. )١(»ٍ وإضـاءةُّ

ٌ هو أمر ظاهرِ يف اللغةُفاملشهور. )٢(»ٌ مذكورِكانُمعروف امل: ٌ ومشهورٌشهري ٌ واضح ميضءٌ ٌأو هـو أمـر معـروف ، ٌ ٌ

 .ٌ مذكور فيهِ من األمكنةٍيف مكان

 ِ اسـتقراء اسـتعامالتِه من خاللِ مفهومُمكن استنباطُفي،  التصنيفَ املحدثني قبلِ يف اصطالحُوأما املشهور

 .م هلذا املصطلحِاملحدثني واستخداماهت

ِتعدد الرواة إنام هي ِ قبل التصنيف عند املحدثنيِ الشهرةَتبني يل أن مفهوموقد 
ُ ، هِ احلـديث ومـدارِ عن خمرجُّ

ُ الذي جيمع حديثهِ املعروفِأو عن اإلمام والتـي ،  عمـل املحـدثنيِهـا مـن واقـعُعتَّ التـي تتبُ ذلـك األمثلـةُويؤكد، ُ

 :  هبذا املفهومَاستعملوا فيها هذا املصطلح

عـن ، ِعـن األعمـش، َروبةَ أيب عبن ُحدثنا سعيد: قال، ٍواءَ سبن ِ بسنده من طريق حممدُّالرتمذي َأخرج . ١

ِاسـتذكروا القـرآن فإنـه أشـد تفـصيا مـن صـدور«: ^ اهللا ُلقال رسو: قال، اهللا عبدعن ، ٍأيب وائل ً ِّ ُّ ُ
ِّ الرجـال مـن ِ

                                         
 .٣/٢٢٢: يف مقاييس اللغة، البن فارس) شهر(مادة )   ١(

 .٤/٤٣٢: يف لسان العرب، البن منظور) شهر(مادة )   ٢(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٩١  

ِالنَّعم من عقلهـا ُ ُِ ًسـألت حممـدا «: قـال الرتمـذي. )١(»َ ٌهـذا حـديث : عـن هـذا احلـديث؟ فقـال] البخـارييعنـي [ُ

ِمشهور من حديث
ِ ال أعرفه من حديثْولكن، ِ األعمشٌ ُ ِوال أعرف لسعيد، روبةَ أيب عبن ِ سعيدِ ُ  أيب عروبـة بـن ِ

ِّسامعا من األعمش وهو يدلس ويروي عنـه ِ ُ فاحلـديث مـداره عـىل األعمـش.)٢(»ً َّأي إن ؛ وعنـه اشـتهر وانتـرش، ُ

 .ِومل تكن يف مجيع طبقاته، لت عن هذا املدارَشهرته إنام حص

 ]بـن عـوف[ عـن القاسـم، َعـن قتـادة، َعن شـعبة،  يونسبن  عيسىِ حبان بسنده من طريقُأخرج ابنو . ٢

ٌإن هـذه احلـشوش حمتـرضة(:  قـال^أن رسـول اهللا ،  أرقمبن ِعن زيد، ِّالشيباين َ َ ، ُفـإذا أراد أحـدكم أن يـدخل، َّ

بـن أيب [ وسـعيد، احلـديث مـشهور عـن شـعبة«: ثـم قـال ابـن حبـان، )٣()بث واخلبائثأعوذ باهللا من اخل: ُفليقل

َّفشهرة احلديث مل حتصل عن قتـادة الـذي تفـرد بـه. )٤(»وهو ما تفرد به قتادة، ً مجيعا]عروبة وإنـام حـصلت عـن ، ُ

 .حيث اشتهر احلديث عنهام وانترش،  أيب عروبةبن ِوسعيد،  احلجاجبن َشعبة

َقلـت يـا رسـول(:  عن أبيه قالِاءَرشُ عن أيب العَ سلمةبن ِ محادِرتمذي يف حديثقال اإلمام الو . ٣ أمـا ، اهللا ُ

 َدَّ تفـرٌهـذا حـديث«: ُّقال الرتمـذي، )٥() عنكَها أجزأِذِخَ يف فَلو طعنت: ؟ فقالِبةُّ واللِقْ إال يف احللُ الذكاةُتكون

َوال يعـر، رشاءُ سلمة عن أيب العـبن ُبه محاد  ُوإن كـان هـذا احلـديث، رشاء عـن أبيـه إال هـذا احلـديث أليب العـُفُ

َ سلمة ال يعربن ِ محادِ من حديثَوإنام اشتهر، ًمشهورا عند أهل العلم  لكثـرة ُفيـشتهر احلـديث، هِ إال من حديثُفُ

هنـى عـن بيـع الـوالء وعـن ( ^ اهللا َ عمـر أن رسـولِعـن ابـن،  دينـاربـن اهللا عبـدمثـل مـا روى ، من روى عنـه

 ُوسـفيان، ُوشـعبة،  عمـربـن  اهللاُبيدُرواه عنه ع؛ ٍ ديناربن اهللا عبد ِه إال من حديثُفِ ال نعرٌوهذا حديث، )٦()هبته

َ فاإلمام الرتمذي نـص عـىل أن شـهرة حـديث .)٧(» من األئمةٍ واحدُوغري،  عيينةُوابن، ٍ أنسبن ُومالك، ُّالثوري َّ َّ

                                         
األمـر : بـاب(، ومسلم يف صالة املسافرين وقـرصها، )٥٠٣٢: (، رقم)استذكار القرآن وتعاهده: باب(أخرجه البخاري يف فضائل القرآن، )   ١(

 ).٧٩٠: (، رقم...)نسيت آية كذا: قرآن وكراهة قولبتعهد ال

 .٣٤٨:العلل الكبري، للرتمذي، ص)   ٢(

: ، رقـم)مـا يقـول الرجـل إذا دخـل اخلـالء: بـاب(، وأبو داود يف الطهارة، )١٩٣٣٢: (، رقم)مسند الكوفيني(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند )   ٣(

عمـل (، والنـسائي يف )١٩٣٣١: (، رقـم)مـسند الكـوفيني(وأخرجه أمحد يف املسند . ت، من طريق شعبة عن قتادة، ورجال إسناده ثقا)٦(

 أيب عروبـة عـن قتـادة، بـن ، من طريـق سـعيد)٦٦٩: (، رقم)١/٢٩٨: املستدرك عىل الصحيحني(، واحلاكم يف )١٧١:اليوم والليلة، ص

 .»ِّكال اإلسنادين من رشط الصحيح، ومل خيرجاه هبذا اللفظ«: وقال احلاكم

 .١٤٠٦: ، رقم٤/٢٥٢: صحيح ابن حبان)  ٤(

 ٨٠: سبق خترجيه ص)   ٥(

 ).١٥٠٦: (، رقم)النهي عن بيع الوالء وهبته: باب(أخرجه مسلم يف العتق، )    ٦(

 .٧٥٨:العلل الصغري، للرتمذي، ص)   ٧(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٩٢  

ًومثل ذلك أيضا حديث النهي عن بيع الـوالء، ة الرواة عنه سلمة بسبب كثربن ِأيب العرشاء إنام كانت عن محاد ُ ،

ٍ دينار بسبب رواية كثري من األئمة له عنهبن اهللا عبدإنام اشتهر عن  ٍ ٍ. 

ٍوقال ابن أيب حاتم . ٤ ُّسـألت أيب عـن حـديث رواه مـروان الفـزاري«: ُ َ ُ ٍ  ] سـعيدبـن حييـى[عـن أيب حيـان ، ُ

ِّالتيمي ِ سـمى األنثـى مـن اخليـل ^َّأن النبـي (، عـن أيب هريـرة، ]يـر الـبجيل جربـن بـن عمـرو[َعـن أيب زرعـة ، َّ َّ

ٌهذا حديث مشهور: ؟ فقال)١()َالفرس َرواه مجاعة عن أيب حيان، ٌ : ^ ِّعن النبـي، عن أيب هريرة، ُعن أيب زرعة، ٌ

َأنه ذكر الغلول( ُ َ َال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة عىل عنُقه فرس: فقال، َ ُ ََ َِ َ َّ ْ َفاخترص مـروان هـذا احلـديث ملـا ، )٢()ُ ُ

َجعـل الفـرس أنثـى حـني قـال: أي؛ ُقال حيملها عىل رقبته ُحيملـه: ومل يقـل، ُحيملهـا: َ ُفاحلـديث إنـام ابتـدأت . )٣(»ِ

َومل يـشتهر قبـل ذلـك عـن ، ٌحيث رواه مجاعة من الرواة؛ )ه١٤٥ت( سعيد التيمي بن ُشهرته عن أيب حيان حييى

  .أيب زرعة البجيل

 بـن ِعـن أنـس، ُحـدثنا أيـوب، املجيـد عبـد بـن الوهـاب عبـد ِه مـن طريـقِ بـسندُ البزارُ احلافظَوأخرج . ٥

ْ عىل أم سليم فتبـسط لـه نطُدخلَ ي^ اهللا ُكان رسول«: قال، ٍ مالكبن ِعن أنس، سريين ُ ٍِ ِ
ُ َعـا فيِّ ُفتأخـذ ، ُقيـل عليـهً ُ

ِعرقه فتجعله يف طيبها ُ َ ُُ َ َ ِّوتبسط له اخلمرة فيصيل ع، َ ُ َُ َ ُ ، عـن أيـوب، الوهـاب عبـدهكـذا رواه «: قال البزار. )٤()ليهاِ

ُوخالفه وهيب، عن أنس،  سريينبن عن أنس ُ َعن أيب قالبة، َفرواه عن أيوب، ٍ خالدبن َ  ُواحلـديث. عـن أنـس، ِ

ِمشهور من حديث
وال نعلـم روى ، ُوشـعبة، وابـن عـون، أيـوب:  سـريينبـن  رواه عـن أنـس. سـريينبن ِ أنسٌ

َ فاحلافظ البزار نـص عـىل أن احلـديث إنـام اشـتهر عـن .)٥(»عن أنس إال هذا احلديث،  سرييننب أيوب عن أنس َّ َُّ ُ

 .ٌحيث رواه عنه عدد من األئمة، )ه١١٨ت( سريين األنصاري بن التابعي أنس

 التــي ُاألحاديــث«: فقــال،  كتابــه الــسنن بأهنــا مــشهورةَ أحاديــثُّ أبــو داود السجــستاينُ وصــف اإلمــام . ٦

ُأكثرها مشاهري) ُّالسنن( كتاب ُوضعتها يف َوهي عنـد كـل مـن ك، ُ َإال أن متييز، ً شـيئا مـن احلـديثَبَتـِّ ُهـا ال يقـدر َّ
ِ

                                         
، واحلاكم يف )٤٦٨٠: (ابن حبان يف صحيحه، رقم، و)٢٥٤٦: (، رقم)ًهل تسمى األنثى من اخليل فرسا: باب(أخرجه أبو داود يف اجلهاد، )   ١(

 . »هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه«: ، وقال احلاكم)٢٦٣٩: (، رقم)٢/١٥٧: املستدرك عىل الصحيحني(

 ).١٨٣١: (رقم، )غلظ حتريم الغلول: باب(، ومسلم يف اإلمارة، )٣٠٧٣: (، رقم)الغلول: باب(أخرجه البخاري يف اجلهاد والسري،  )   ٢(

 .٣/٣٢٢: علل احلديث، البن أيب حاتم)   ٣(

، هبذا اإلسناد، وبنحوه أخرجه البخاري يف االستئذان، )١٢٠٠٠: (، رقم) مالك ريض اهللا عنهبن مسند أنس(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  )   ٤(

 ).٢٣٣٢(، و)٢٣٣١: (، رقم...)^ عرق النبي طيب: باب(، ومسلم يف الفضائل، )٦٢٨١: (، رقم)ًمن زار قوما فقال عندهم: باب(

 ).٦٧٩٦: (، رقم) مالكبن مسند أنس(البحر الزخار، أليب بكر البزار )   ٥(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٩٣  

ُّعليه كل الناس ُوالفخر هبـا أهنـا مـشاهري، ُ َ ومـن تتبـع األحاديـث التـي ذكرهـا أبـو داود يف سـننه ظهـر لـه أن .)١(»ُ

ِالشهرة التي يقصدها إنام هي الشهرة عن خمارج األ ُ وليست الشهرة التي تشمل مجيع طبقـات ، حاديث ومداراهتاَ

 .ِالسند

ُ هو ما حده احلـافظ)املشهور( ِ مصطلحِ ملفهومٍ بيانَلّ أوَّولعل إذا روى «حيـث قـال ، ُّ ابـن منـده األصـبهاينَّ

ِّ الذين جيمع حديثهم كالزهريِعن األئمة: أي[ عنهم ُاجلامعة ُُ ِوأشباههم، َوقتادة، ُ ِّحديثا سم] ِ ُ  .)٢(»ًشهوراَي مً

 :  أمرين يتعلقان بهِ إىل توضيحُ من احلافظ ابن منده حيتاجُوهذا البيان

 ُ الـذي ينفـردَ احلـديثَألنـه جعـل؛ هـاأن املقصود باجلامعة يف تعريـف ابـن منـده هـو األربعـة فـام فوق: أوهلام

ً يسمى عزيزاِه األولِ عن مدارٌه اثنان أو ثالثةِبروايت ً عـن هـذا املـدار يـسمى مـشهوراُةوما يرويه اجلامع، ُ ُفـيفهم ، ُ

 عـن َ يف تعـاليقُرأيـت«: ِّبرهان الدين البقاعيُ ويؤيد ذلك قول . هو ما فوق الثالثةِ باجلامعةَمن ذلك أن املقصود

 ٌثالثـة رواه مـا ىَّسـم ّأنـه ّتقـدم قـد َّألنـه؛ ًفصاعدا ِلألربعة ّفإهنا، ِنسِللج ْوإن كانت، ِ يف اجلامعةَأن الالم: ناِشيخ

 .)٣(»ًعزيزا

وهـذا ، همُ حـديثُمـعُ الـذين جيِ األئمـةِ إىل أحـدِ بالنسبةُكونت إنام َالشهرة ابن منده أن ِفهم من كالمُي: ثانيهام

 قـد َإن احلـديث: وبعبـارة أخـرى؛ أو عن تابع التـابعي، ِّأو عن التابعي، ِّ عن الصحايبُ قد يشتهرَيعني أن احلديث

 . هذه الطبقاتِ أحدثم يشتهر عن، ِ أو الثالثةِىل أو الثانيةًيكون فردا يف طبقته األو

ُبـام يقـرب ، )املـشهور(ُيلحظ أهنم قد تتابعوا عىل اسـتعامل مـصطلح ، َومن تأمل يف منصفات املحدثني بعد ُ

ُمن مفهومه الذي ذكره احلافظ ابن منده  :  عمل املحدثنيِ ذلك من واقعُومن األمثلة التي تؤكد، ُ

ــاكم  . ١ ــرج احل ــسنده إىل ع) ه٤٠٥ت(أخ ــدانَب ــن ب ــثامنب ــال،  ع ــدثنا : ق ــدح ــن اهللا عب ــاركب ــا ،  املب أنبأن

 ُجـاء جربيـل«: قـال، اهللا األنـصاري عبـد بن ُحدثنا جابر، َ كيسان َبن ُحدثني وهب،  احلسنيبن ِّ عيلبن ُاحلسني

َ فـصل الظهـرُ يا حممـدْقم: فقال، ُ الشمسِ حني زالت^ ِّإىل النبي ُّ ... ُ حـني زالـت الـشمسَالظهـر َّ فـصىلَفقـام، ِّ

                                         
 .٢٩:رسالة أيب داود إىل أهل مكة، ص)   ١(

 .٣٧٤:معرفة أنواع علوم احلديث، ص)   ٢(

 .٢/٤٣٩: النكت الوفية بام يف رشح األلفية، لربهان الدين البقاعي)   ٣(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٩٤  

ِ مشهور مـن حـديثٌ صحيحٌهذا حديث«: ُقال احلاكم. )١()احلديث
والـشيخان مل خيرجـاه ، ِ املبـاركبـن اهللا عبـد ٌ

 .)٢(»ٍّ عيل األصغربن  احلسنيِ حديثِةَّلِلع

 بـن ِعـن سـعيد، عـن أبيـه،  عـروةبـن ِ هـشامِبسنده مـن طريـق) ه٤٣٠ت (ُّ األصبهاينعيمُ أبو نَأخرجو . ٢

ٍ نفيلبن وِ عمربن ِزيد َسـمعت رسـول: قـال، ُ ُا مـن األرض ظْربِ شـَمـن أخـذ«:  يقـول^ اهللا ُ َّام طوقـه اهللاُْلـًِ  َ يـومً

ِهذا حديث صحيح مـشهور مـن حـديث«: ُقال أبو نعيم، )٣() أرضنيِعْ إىل سبِالقيامة
ٌ ٌ رواه عنـه ؛  زيـدبـن ِ سـعيدٌ

ٌعدة َّ  . )٤(»ٌ إال هشامَه عن عروةِومل يرو، ِ

عـن ، ٍ عقيـلبـن  حممـدبـن اهللا عبـدعـن ، حـدثنا سـفيان:  قـالٍ بـسنده إىل وكيـعً أيـضاٍعـيمُ أبو نَرجأخو . ٣

ُمفتـاح الـصالة الطهـور«: ^قـال رسـول اهللا : قـال، ٍ أيب طالـببـن ِّعن أبيـه عـيل،  احلنفيةبن حممد هـا ُوحتريم، ُّ

َال يعر، ٌمشهور«: ٍعيمُقال أبو ن. )٥(»ُوحتليلها التسليم، ُالتكبري ِف إال من حـديثُ  هبـذا اللفـظ ٍقيـلَ عبـن اهللا عبـد ُ

 .)٦(» عيلِمن حديث

 مـن حـديث ٌه أنـه مـشهورَإن مـراد: ُقـال شـيخنا«: )ه٩٠٢ت ( السخاويَّوعلق عليه احلافظ شمس الدين

ِ النسبية نظري الغرابةُ فهذه الشهرة» عقيلِابن
وإنـام . )غريـب: ُفيام ينفرد بـه الـراوي عـن شـيخه(:  يف قولهِ النسبيةُ

ِاملراد أنه فرد عن ذلك الشيخ ٌ ِ من رواية هذا بخصوصه عنهُ ِ قد توبع عليه عـن شـيخَمع أن الشيخ، ِ
َ وعـىل هـذا .  هِ

ِج احلكم عىل حديثَّفيخر
ُ ُ َيريد أنه اشتهر عمن انفرد، ٌمشهور يف آخره، ٌ بأنه فرد يف أولهِ األعاملُ ِ  ٌفهـي شـهرة،  بـهُ

 .)٧(» ال مطلقةٌنسبية

                                         
أول وقـت : بـاب(، والنـسائي يف املواقيـت، )١٥٠: (، رقـم)^ما جاء يف مواقيت الـصالة عـن النبـي : باب(أخرجه الرتمذي يف الصالة،  )   ١(

ِّأصح يشء يف املواقيت حديث جابر، عن النبي «: وقال اإلمام البخاري). ٥٢٦: (، رقم)العشاء ٍ ٍ
اجلامع املختـرص مـن الـسنن، : ينظر. »^ُّ

 .١/٢١٩: للرتمذي

 )٧٠٣: (، رقم١/٣١٠): الطهارة(املستدرك عىل الصحيحني، للحاكم، يف )   ٢(

حتريم الظلـم وغـصب األرض : باب(، ومسلم يف املساقاة، )٣١٩٨: (، رقم)ما جاء يف سبع أرضني: باب(أخرجه البخاري يف بدء اخللق، )    ٣(

 ).١٦١٠: (، رقم)وغريها

 .٢/١٨١: ، أليب نعيم األصبهاينحلية األولياء وطبقات األصفياء)   ٤(

، )ما جاء أن مفتاح الصالة الطهـور: باب(، والرتمذي يف أبواب الطهارة، )٦١: (، رقم)فرض الوضوء: باب(أخرجه أبو داود يف الطهارة،  )   ٥(

ُ، وقد تكلم فيه بعض  عقيل هو صدوقبن  حممدبن اهللا هذا احلديث أصح يشء يف هذا الباب وأحسن، وعبد«: ، وقال الرتمذي)٣: (رقم

 .»حديث حسن«): ١/٣٤٨: خالصة األحكام يف مهامت السنن وقواعد اإلسالم(، وقال اإلمام النووي يف »أهل العلم من قبل حفظه

 .٨/٣٧٢: حلية األولياء وطبقات األصفياء، أليب نعيم األصبهاين)   ٦(

 .٤/٨: فتح املغيث برشح ألفية احلديث، للسخاوي)   ٧(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٩٥  

، ٍ نابـلبـن عن أيمـن، ِ خملد النبيلبن حاكَّ الضِبسنده من طريق) ه٥٧١ت( عساكر ُبنا ُافظ احلَأخرجو . ٤

َّرأيت النبي«: اهللا قال عبد بن َعن قدامة َرة ال رضبْ يرمـي اجلمـَ صـهباءٍ عىل ناقة^ ُ وال ، َدَلـَوال ج، َدَرَ وال طـَ

 . )٢(»ُ األكابرِ من حديث أيمن رواه عنهٌمشهور«: ٍقال ابن عساكر. )١() إليكَإليك

عـن ،  أعـنيبـن ُحدثني إبراهيم: قال،  سعدبن ِبسنده إىل الليث) ه٥٨١ت (ُّوأخرج أبو موسى املديني . ٥

ال جيـزي «: ^اهللا  ُقـال رسـول: قـال، عـن أيب هريـرة، عـن أبيـه، ٍ أيب صالحبن ِهيلُعن س، ٍ مصعببن َخارجة

َإال أن جيده مملوكا فيعتق، ٌولد عن والده رواه ، ٍهيلُ سـِ مـن حـديثٌ مـشهورٌ ثابتٌهذا حديث«: ُّملدينيقال ا. )٣(»هًِ

ٍوزهري، ِّوالثوري، ٍ كاملكُعنه األعالم َوهدبة، ٍ خالدبن ِوالعالء، ريجُ جِوابن، ٍريرَوج، ُ  بـن ِوخالـد،  املنهـالبـن ُ

 . )٤(»ِوغريهم، وأيب خيثمة، ٍ عاصمبن ِّوعيل،  زياد األمحربن ِوجعفر، وورقاء، اهللا عبد

ومـنهم ،  أو اسـتدراك مـنهمٍ دون تعقيـبمـن) املشهور( ملصطلح ِ عىل هذا املفهومُ احلفاظُتتابع األئمةوقد 

، )٧()ه٧٣٣ت (ٍ مجاعــــــةُوابـــــن، )٦()ه٧٠٢ت( العيـــــد ِ دقيـــــقُوابـــــن، )٥()ه٦٧٦ت( ُّ النـــــوويُاإلمـــــام

ـــــي ُّوالطيب ِ ْ ـــــن، )٨()ه٧٤٣ت( ِّ ـــــري ُواب ـــــن، )٩()ه٧٧٤ت( كث ـــــن ُواب ـــــن، )١٠()ه٨٠٤ت( امللق ـــــدين ُوزي  ال

 .)١١()٨٠٦ت( العراقي

ِن تـبعهام هـو أن يـروي اجلامعـة مـن الـرواةَ الـصالح ومـِ ابن منده وابـنِ عند احلافظُفاملشهور ُ  ُأي األربعـة؛ َ

َحديثا عن إمام مشهور من أئمة احلديث الذين جتم، ًفصاعدا ُ ِ ِ ٍ ٍ ُوحتفظ روياهتم، ُ أحاديثهمُعً ُ . 

                                         
اهللا   عبـدبـن حديث قدامـة«: ، وقال)٩٠٣: (، رقم)ما جاء يف كراهية طرد الناس عند رمي اجلامر: باب(رجه الرتمذي يف أبواب احلج، أخ )   ١(

، وابـن ماجـه يف )٣٠٦١: (، رقم)ِالركوب إىل اجلامر واستظالل املحرم: باب(، وأخرجه النسائي يف مناسك احلج، »حديث حسن صحيح

 ).٣٠٣٥: (، رقم)ًامر راكبارمي اجل: باب(املناسك، 

 ).١٨٤: (، رقم١/١٦٥: معجم الشيوخ، للحافظ ابن عساكر)   ٢(

 ).١٥١٠: (، رقم)فضل عتق الوالد: باب(أخرجه مسلم يف العتق،  )   ٣(

 .١٥١:اللطائف من دقائق املعارف، أليب موسى املديني، ص)   ٤(

 . ٨٦:التقريب والتيسري، للنووي، ص: ينظر)    ٥(

 .      ٤٩:االقرتاح يف بيان االصطالح، البن دقيق العيد، ص:   ينظر)   ٦(

 .     ٥٦:املنهل الروي، البن مجاعة، ص: ينظر)     ٧(

 .     ٥٧:اخلالصة يف أصول احلديث، للطيبي، ص: ينظر)     ٨(

 .  ١٦٧:اختصار علوم احلديث، البن كثري، ص: ينظر)     ٩(

 .    ٤٩:تذكرة ابن امللقن يف علم األثر، للسخاوي، صالتوضيح األهبر ل: ينظر)     ١٠(

 .     ٢/٧٣: رشح التبرصة والتذكرة، للعراقي: ينظر)     ١١(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٩٦  

فقـال يف تعريفـه ،  رمحـه اهللا حجـرُ ابنُ إىل أن جاء احلافظ)املشهور( ِ ملصطلحِ عىل هذا املفهومُواستمر احلال

،  مـن اثنـنيَ بأكثرٌ حمصورةٌ أقسام اآلحاد ـ ما له طرقُوالثاين ـ وهو أول«: )بعد تعريف املتواتر(ملصطلح املشهور 

 . )١(»وهو املشهور عند املحدثني

َّوبناء عىل ما تقدم يف مـصطلح  ِحلـافظ ابـن حجـر التعـدد يف كـل طبقـة مـن طبقـات ِمـن اشـرتاط ا) العزيـز(ً ٍ ُّ

ِوبناء عىل إسقاطه ذكر الراوي الذي جيمع حديثه من تعريف املشهور. إسناده ُِ ُ َ َ ًخمالفا بـذلك تعريـف ابـن منـده (، ًُ

َومن بعده ٍيظهر أن املشهور عند ابن حجر هو ما رواه ثالثة من الرواة فأكثر يف كل طبقـة مـن طبقـات إسـناده، )َ
؛ َ

َّإذا مل يبلغ عددهم حد التواتر ُ ُ. 

َإن ابـن منـده يكتفـي يف مـصطلح : ُيمكن القـول، وعىل هذا ِبتعـدد الـرواة عـن خمـرج احلـديث : )املـشهور(َ ِ ِ ُّ

ِومداره يف طبقة واحدة من طبقاته األوىل ٍ ٍ ُّوأما احلـافظ ابـن حجـر فـريى أن الـشهرة ال تتحقـق للحـديث إال إذا . ِ ُ ُ

ٍة فأكثر يف كل طبقة من طبقاتهٌرواه ثالثة من الروا ِّ. 

ِأما إذا ضاق خمرج احلديث فانفرد بروايته صحايب ِ
َ ُ فـإن احلـديث ، ُثـم اشـتهر عـن ذلـك التـابعي، ثم تابعي، َ

ِمشهور عند ابن منده ُغريب عند ابن حجر وإن اشتهر فيام بعد، ٌ ًألن شهرته إنام هي شهرة نسبية وليـست شـهرة ؛ ٌ ٌ ٌَ

 .واهللا أعلم، ًمطلقة

َيطابق عملهم،  املشهورِ ملفهومٍ رشحَ التصنيف وجدنا أن أقربَ عمل املحدثني قبلَعنا واقعَّتبَولو ت مـا هو ، ُ

َ أيضا يقع عىل ما يروى بأكثرُكذلك املشهور«:  السخاوي عندما قالُذكره احلافظ ُ ُ ِ رواتـهِ من اثنني عن بعـضً
أو ، ُ

 .)٢(»ِمهاَظْعُأو م، ِباقهِ طِيف مجيع

م : )اا( :  

ِّ اخلاميس ِ من الفعلٍ فاعلُاسملغة  يف الُاملتواتر
ُوالتـواتر، )َرَواتَتـ(ِ ِتتـابع األشـياء: ُ

 إذا ُت اإلبـلَتـواتر: يقـال، ُ

ٍ يف إثر بعضاُ بعضهَجاء ْواتـرت الكتـب فتـواترت«:  اجلوهريقال، )٣(ِ َ َ ُ ُ ََ َْ ْ بعـضها يف إثـر بعـْجـاءت: أي؛ َ ِ ًض وتـرا ُ ْ ِ ٍ

ًوترا ْ ٍأن حيدثه واحد عن واحد:  املتواترُواخلرب، )٤(»َعِ أن تنقطِمن غري، ِ ٌ َِّ َ ُ
)٥(.  

                                         
 .٤٦:نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، البن حجر العسقالين، ص)   ١(

 .٤/١٣: فتح املغيث برشح ألفية احلديث، للحافظ السخاوي)   ٢(

 . ١٤/٣٣٨:  تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدييف) وتر(مادة : ُينظر)     ٣(

 .٢/٨٤٣: يف الصحاح، للجوهري) وتر(مادة )     ٤(

 .٥/٢٧٥: ، ولسان العرب، البن منظور١٤/٢٢٤: يف هتذيب اللغة، لألزهري) وتر(مادة : ينظر)     ٥(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٩٧  

ِواحدا يف إثر،  اخلربِ يف روايةِ الرواةُتتابع: ً لغة يف نقل اخلربُفالتواتر  .ٍ انقطاعِ دون منٍ واحدً

 أهنــم ُيظهــر) واترالتــ( ملــصطلح ِ املحــدثني قبــل التــصنيفِ اســتعامالتُّتتبــعفمــن : ًاملتــواتر اصــطالحاوأمــا 

 :  ومن أمثلة استعامهلم هلذا املصطلح هبذا املعنى. طرقهَ احلديث وكثرةَشهرة: التواتربيقصدون 

ِّتواترت األخبار عـن النبـي «: )ه٢٥٦ت(ُّقال اإلمام البخاري  . ١ ُ أن القـرآن كـالم اهللا^ُ َ َوأن أمـره قبـل ، َّ َ

 . )١(»َوبه نطق الكتاب، خلقه

َتواتر «: ًوقال أيضا  . )٢(»ِّ ال صالة إال بقراءة أم القرآن^ اهللا ِ عن رسولُاخلربَ

 . )٣(» جهر بآمني^ َّها أن النبيُّ كلُتواترت الروايات«: )ه٢٦١ت (ٌقال اإلمام مسلمو . ٢

ٌ يف األخبـار املتـواترة التـي ال يـدفعها عـامل باألخبـار أنـه ^أخرب النبـي «: )ه٣١١ت(ُوقال ابن خزيمة  . ٣

تواترت األخبـار عـن أيب هريـرة «: ًقال ابن خزيمة أيضاو. )٤(»يف قلبه مثقال ذرة من إيامنخيرج من النار من كان 

َّمن الطرق التي ال يدفعها عامل باألخبار أن النبي  َّ سجد سجديت السهو يوم ذي اليدين^ٌ َ«)٥( . 

وئه يـه يف وضـَ قدمَ أنـه غـسل^ اهللا ِ قد تـواترت عـن رسـولُهذه اآلثار«: )ه٣٢١ت (وقال الطحاوي . ٤

 . )٦(»للصالة

 عـوف بـن الـرمحن عبـدموا َّ جـاء وقـد قـد^ َّ أن النبـيُ املتـواترةُاألخبار«: )ه٣٥٤ت ( حبانُقال ابنو . ٥

: تـه وقـال هلـم فرغ عبد  الـرمحن قـىض النبـي فائتفلام، بل دخل يف صالته، ي الفجرَ ركعتْفلم يركع،  الغداةَصالة

 .)٧(»)أحسنتم(

ِأو هـو شـكل مـن أشـكاله، ٌصنيف هو نوع من أنواع احلـديث املـشهورُفالتواتر عند املحدثني قبل الت وهـو ، ٌ

ُمن املـصطلحات التـي قـل ذكرهـا ونـدر اسـتعامهلا يف مـصنفاهتم ُ ُ ٍحتـى إن الباحـث ال يكـاد يعثـر إال عـىل أمثلـة ؛ َّ
ُ ُ َُّ ُ

ِمعدودة له يف واقع عملهم
َ ِ ٍ  . 

                                         
 .٢/١١٢: خلق أفعال العباد، لإلمام البخاري)   ١(

 .٧: للبخاري، صالقراءة خلف اإلمام،)   ٢(

 .١٨١: احلجاج، صبن التمييز، لإلمام مسلم)   ٣(

 .٢/٨٧٦: لتوحيد، البن خزيمةا)   ٤(

 .٢/١٢٧:  الصحيح، البن خزيمة)  ٥(

 .١/٣٧: رشح معاين اآلثار، للطحاوي)   ٦(

 .٢/١١٥: معرفة املجروحني، البن حبان)     ٧(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٩٨  

 الـذي يـستخدمه أهـل األصـول )املتـواتر(طلح  مـصَ فأدخـلُّ البغـداديُاخلطيـبَفجاء ، وأما بعد التصنيف

، ذلـك الصالح عىل ُوتابعه ابن، أدخله هبذا املفهوم اخلاص يف مصطلحات أهل احلديث، بمعناه اخلاص عندهم

  . عليهُ ينطبقٌ له مثالُ يوجدُوال يكاد،  احلديثِ عىل علومٌ دخيلِّ إىل أنه هبذا املفهوم األصويلَغري أنه أشار

ُاحلافظ ابن ُويف ذلك يقول ِاملتواتر الذي يذكره أهل الفقـه وأصـوله؛ ِومن املشهور«: )ه٦٤٣ت ( الصالحُ ِ ِ ُ ُ ُُ. 

ِوأهل احلديث ال يذكرونه باسمه اخلاص املشعر بمعناه اخلاص ِ ِ ُِ ِّ َ ِففـي كالمـه ،  قد ذكرهُاحلافظ اخلطيبوإن كان ، ُ

ُما يشعر ِ بأنه اتبع فيه غري أهل احلديثُ َ َ ُنـه ال تـشمله صـناعتهم ذلـك لكوَّولعل، َّ ِ ُ ، ُ يوجـد يف روايـاهتمُوال يكـاد، َ

ْ الذي ينقله من حيصل العلم بصدِ عن اخلربٌفإنه عبارة ُ ُ ُُ ًقه رضورةُ ِوال بد يف إسناد، ِ َّ ِط يف ْ هـذا الـرشِه مـن اسـتمرارُ

ِرواته من أوله إىل منتهاه ِ
ٍمن سئل عن إبراز، َّ ِ لذلك فيام يروى من احلديثٍ مثالُ

ُه تطلبهاَ أعيُ ُ ُّ َ«)١(. 

ٍوعن صعوبة إبراز مثال ينطبق عليه تعريف املتواتر الذي ذكره اخلطيب البغدادي ِ  بـن ُحممـد بكـر أبـو قـال، ِ

،  اآلحـادِأو مـن قبيـل، ِ التـواترِال خيلـو إمـا أن يكـون مـن قبيـل، ُ الواحدُاحلديث«: )ه٥٩٤ ت (ُّاحلازمي موسى

 .)٢(»حتديده يف َالعدد ِيعترب مل من ِمذهب عىل امّسي، ًداج ٌِرسَع ِاألحاديث يف ِالتواتر ُوإثبات

َلكن احلافظ ابن حجر رمحه اهللا بعـد أن ذكـر تعريـف  َ ٌعـدد كثـري«مـا رواه : بأنـه، )املتـواتر(ََّ  ُأحالـت العـادة، ٌ

، َّئهم احلـس انتهـاُوكان مستند،  إىل االنتهاءِهم من االبتداءِرووا ذلك عن مثل، هم عىل الكذبَقُهم أو توافَتواطؤ

ِ إىل ذلك أن يصحب خربهم إفادة العلم لسامعهَوانضاف ِ ُ َ َ ُومـا ختلفـت إفـادة. فهذا هو املتـواتر. َ  العلـم عنـه كـان َّ

وإنام أهبمـت رشوط املتـواتر يف األصـل ـ «: ُ قال ابن حجر.)٣(» عكسِ من غريٌ مشهورٍفكل متواتر. ًمشهورا فقط

َفابن حجر يرى أن املتواتر هبـذا املعنـى  .)٤(»ة ليس من مباحث علم اإلسنادمتن النخبة ـ ألنه عىل هذه الكيفي: أي َّ ُ

َّممـا يـشري إىل اعـرتاف احلـافظ بـأن هـذا املـصطلح هبـذا املفهـوم هـو مـن ، الذي ذكره لـيس مـن صـناعة املحـدثني ُ ُ

 .املصطلحات الدخيلة عىل علوم احلديث

َومع ذلك نلحظ أن ابن حجر يتعقب ابن الصالح ع ُ ََّ  َِلئُن سـَم«و؛ )٥(»ال يكاد يوجد يف رواياهتم«: ندما قالٍُ

ُعن إبراز مثال لذلك فيام يروى من احلديث أعياه تطلبه ُُّ ِ ُيتعقبه بقوله. )٦(»ٍ وكـذلك ، ٌة ممنـوعَّزِعاه من العـَّوما اد«: َّ

                                         
 .٣٧٢:معرفة أنواع علم احلديث، البن الصالح، ص)     ١(

 .٥٠:رشوط األئمة اخلمسة، أليب بكر احلازمي، ص)   ٢(

 .٤٣:نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، البن حجر، ص)       ٣(

 . ٤٥:نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، البن حجر، ص)       ٤(

 .٣٧٣:معرفة أنواع علم احلديث، البن الصالح، ص)       ٥(

 .٣٧٣:يث، البن الصالح، صمعرفة أنواع علم احلد)       ٦(



 روا ا  ا : اما/ ب اما
٣٩٩  

ِة اطـالع عـىل كثـرة الطـرق وأحـوال الَّلـِألن ذلك نشأ عـن ق؛ مَدَه من العُما ادعاه غري ِ ِ ِرجـال وصـفاهتم املقتـضية ٍِ ِ ِ

ًإلبعاد العادة أن يتواطؤوا عىل كذب أو حيصل منهم اتفاقا َ ُ ٍ ِ ِ«)١(. 

َأن املتـواتر الـذي ينفـي ابـن الـصالح ، وما ذكـره احلـافظ ابـن حجـر، ويبدو للمتأمل فيام ذكره ابن الصالح

ُوجوده يف األحاديث النبوية إنام هو املتواتر بمعناه اخلاص عند األصوليني
ِ

َّوهو ما أفاد العلم الرضوري، َ وهـذا ، َ

ُلكونه ال تشمله صناعتهم«: ُما يفهم من قوله ُ ُ ُوال يكاد يوجد يف رواياهتم، َ ُفإنه عبارة عن اخلرب الذي ينقلـه مـن ، ُ ُ ٌ

ِ العلم بصدقه ُحيصل
ًرضورةُ َ َ«)٢(. 

َوأما املتواتر الذي يـدعي احلـافظ ابـن حجـر وجـوده يف األحاديـث النبويـة فهـو ُ َ املتـواتر الـذي يفيـد العلـم ُ ُ

ِالنظري بواسطة البحث عن طرق األحاديث وأحوال الرجال ِ ُ ِ ِ
َوهذا ما يفهم من قوله عندما تعقب احلـافظ ابـن ، َّ َ ُ

ِ

ِوكذا ما ادعاه غريه من العـدم، ٌوما ادعاه من العزة ممنوع«: حيث قال، الصالح َ ٍألن ذلـك نـشأ عـن قلـة اطـالع ؛ ُ َّ ِ

ِعىل كثرة الطـرق  َ الرجـال وصـفاهتم املقتـضية إلبعـاد العـادة أن يتواطـؤوا عـىل كـذب أو حيـصل مـنهم ِوأحـوالِ ٍ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

  .)٣(»ًاتفاقا

 

 

 

                                         
 ٤٥:نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، البن حجر، ص)       ١(

 .٣٧٣:معرفة أنواع علم احلديث، البن الصالح، ص)       ٢(

   ٤٥:نزهة النظر، البن حجر، ص)      ٣(



 

 

 
ا  ا   

 

 : وفيه أربعة مباحث

 

  : ا اول

 

  ا  ا  .  

 

ما ا :  

 

  ا  ا  بأ.  

 

ا ا:   

 

    ا  ا  فا.  

 

 اا ا :  

 

 ا  ا  اعأم.  

 

 



 

                             األحاديث املروية واألخبار املنقولة ال ه عىل أنَ وبعدِ يف مصطلح احلديثِ التصنيفَفق املحدثون قبلات َ َ ََ

ًتكون مقبولة  ِإال بانتفاء العلل القادحة يف صحتهاُ ِِ َ ِوذلك ملا هو معروف من تعرض األخبار إىل الكذب ، ِ ِ ُّ ٌ

ِواخلطأ والزيادة والنقصان والتغيري والتبديل ِ ِ َوهذا يستلزم احليطة يف النقل. ِ ِواحلذر من دخول اخللل، ُ
وعىل . َ

ِمن اختالف املحدثني يف طرائق التعبري عن العلل ِالرغم ِ إال أهنم مل خيتلفوا يف ، ِوأنواعها، ِوعالماهتا، سباهباوأ، ِ

ِالكذب واخلطأ ومجيع أشكال اخللل عن  ِ نفيوالذي يتمثل يف،  األسايس للتعليلِاملفهوم َ ِ  . واألخبارِالرواياتِ

ِومعرفة خلو احلديث من اخللل كانت من أكـرب  ِ َ ِ
ِّ ِ أئمـة احلـديث ونقـادهِآمـالُ ِألنـه ال حيـصل االطمئنـان؛ ِ  إىل ُ

ِصحة املنقـول إال بـالتحقق مـن سـالمته مـن العلـة ِِ ُّ ِومـن أجـل ذلـك كثـر اهـتامم املحـدثني يف التنقـري عـن علـل . ِ ِ ِ ُ ُ

ــث ــا، ِاألحادي ــد تتــرسب إليه ــي ق ــأ الت ــداخل اخلط ــث عــن م ُوالبح ِ ــول. ِ ــى يق ــذا املعن ــد ويف ه ــرمحن عب ــن ال  ب

َألن أعرف علة حديث هو عندي أح«: )ه١٩٨ت( مهدي
ٍ َِ َّْ َ ِ ْ َب إيل من أن أكتب عرشين حديثَ  .)١(» ليس عنديًاَُّّ

ُولدقة هذا العلم وغموض كثري من أوجه النقد التي يعلل هبا نقاد احلديث ُُ ِّ ِ ِ ِ ٍِ ِ ٌمل يـتكلم فيـه إال أفـراد قليلـون ، َّ ْ

ــاد ــار النق ــن كب ِم ــشعبة، ِ ــن ك ــاجب ــى،  احلج ــن وحيي ــانب ــعيد القط ــى، ٍ س ــن وحيي ــنيب ــيل،  مع ــن وع ــدينيب ،  امل

ِّوأيب حاتم الـرازي، ِّوالنسائي، ِّوالرتمذي، ٍومسلم، ِّوالبخاري، ِ حنبلبن َدوأمح ِّوأيب زرعـة الـرازي، ٍ ِوابـن أيب ، َ

ٍّوابن عدي، ٍحاتم ِوأمثال هؤالء األئمة الكبـار، ِّوالدارقطني، ِ ِومـن كـان يف منـزلتهم يف قـوة احلفـظ والفهـم يف ، ِ ِ ِ

 . ِاألحاديث والرجال

ُألهنم أهل هذا الشأن وفرسانه؛ ِواالحتكام إىل أقواهلم، ِلرجوع إليهمَوهذا يعني رضورة ا ويف هـذا املعنـى ، ُ

 هِبتعليلـ إلـيهم ِاملرجـوع ِاألئمـة مـن ٌإمـام َحكـم قـد ًحـديثا وجـدنا فمتـى«: )ه٨٥٢ت (ُيقول احلافظ ابـن حجـر

 .)٢(»هَحَّصح إذا ِاحلديث ِتصحيح يف هُنتبع كام، ذلك يف هُتباعا فاألوىل

ٍاألمثلة العملية التي تؤكد انضباط هذا العلم بقواعـد دقيقـةومن  َِ ُِ َ ُحممـدمـا ذكـره ، ِّ ْ صـالح الكيبـن َّ
ِلينـِ ُّيِ

)٣( ،

ٌسمعت أبا زرعة وقال له رجل«: قال َ َ ُْ ِما احلجة يف تعليل: ُ ُ َّ ٍاحلجـة أن تـسألني عـن حـديث لـه : كم احلـديث؟ قـالُ َ ْ َُ َّ ُ

                                         
 .٢/٢٩٥: ب البغدادي، واجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطي١١٢:معرفة علوم احلديث، للحاكم، ص)     ١(

 .٢/٧١١: النكت عىل كتاب ابن الصالح، البن حجر)      ٢(

 .٧/٣٣٨توضيح املشتبه يف ضبط أسامء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم، البن نارص الدين الدمشقي: ينظر)      ٣(

ا ا 

ا  ا  
  

  



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٠٢ 

ٌعلة َّ ُفأذكر، ِ ُثم تقصد، َّ علتهُ َِ َ ابن وارة ـ يعنيْ َوال ختـربه بأنـك قـد سـألتني عنـه، ُه عنـهُ مـسلم ـ وتـسألبـن َحممـد: َ ُ ُ ِ ْ ُ ،

ُفيذكر ُثم تقصد، َّ علتهُ َِ ُ أبا حاتم فيعللْ ِّ ُثم متيز، هِ ِّ َ ٍّ كالم كل منا عىل ذلك احلديثُ ًفإن وجدت بيننـا خالفـا؛ َ َّ يف علتـه َْ

ًفاعلم أن كال َّ ْ ُمنَّا تكلم عىل مراده َ َوإن وجدت الكلمـة متفقـة فـاعلم حقيقـة هـذا العلـم، َّ ً َ ْْ َ ُففعـل الرجـل: قـال، َ َ َ ،

ُفاتفقت كلمتهم عليه ْ َأشهد أن هذا العلم: فقال، َ َّ ُ َ إهلامَ ْ ِ«)١(. 

َّلكن َّاتفاق أقوال النقاد يف أغلب أحكامهم عىل األحاديث املروية
ِ ِ ِِ ِ ِال يعني نفي االختالف بينهم يف تعليـل ، َ َ

ِألن هذا العلم يف النِّهاية علـم اجتهـادي قـد يقـع فيـه االخـتالف كـأي علـم آخـر مـن العلـوم ؛ اديثِبعض األح ٍ ِّ ُ ُُّ ٌ َ

ٍوهذا االختالف قد يكون بني ناقد وآخر، اإلنسانية ِوقد يكون بالنسبة إىل الناقد نفسه بـسبب اخـتالف ثقافتـه، ُ ِ ِ ،

ِوتغري اجتهاده ُّ. 

ٍومن أمثلة االختالف بني ناقد وآخر ِ ُسـألت أيب «:  قـال)ه٣٢٧ت (ُما ذكره ابن أيب حاتم، ِ يف أوجه التعليلِ

ُوأبا زرعة عن حديث رواه سـليامن
ِّعـن سـعيد املقـربي، َ كيـسانبـن ِعـن صـالح،  بـاللبـن ٍ ُ

عـن أيب ، عـن أبيـه، ٍ

َهريرة  ؟...^ِّعن النبي ، ُ

َ وديعـبـن اهللا عبـدعـن ، عن أبيه، ُهو عن سعيد املقربي؛ هذا خطأ: فقاال ، ٍّعـن أيب ذر: ُقـال ابـن عجـالن؛ َةَ

ٍوقال ابن أيب ذئب ِعن سلامن اخلري: ُ ْ . 

 . ِحديث ابن عجالن أشبه: وقال أبو زرعة

ُحديث ابن أيب ذئب أشبه: وقال أيب ٍ ِ ُألنه قد تابعه الضحاك؛ ُ َّ  .)٢(»ُ عثامنبن َ

ِومن أمثلة اختالف االجتهاد بالنسبة إىل الناقد الواحد ِ ِ ِ ُسـألت أيب عـن «: قـال، ً أيضاٍ أيب حاتمُما ذكره ابن، ِ

ُّحديث رواه خالد الواسطي ٌ ٌومعتمر، ُوحييى القطان، ٍ
ِ َعـن أيب نـرضة، ِّعـن التيمـي، َ َ : ^ِّعـن النبـي ، ٍعـن جـابر، ْ

ٍأنه لقي ابن صائد(
َ َعن أيب نرضة، ِّعن التيمي، ُّورواه األنصاري. )٣( )احلديث... َ عـن ، ٍ مـسعودبن اهللا عبدعن ، ْ

ُّأهيام أصح؟: ُقلت أليب. ^نبي ال ُ 

 .ًكان متصال؛ ٍلو كان عن جابر، ُّاهللا أصح عبد: قال

 كيف كان؟: ُقلت

                                         
 ٥٥/٣٩٢: ، وتاريخ مدينة دمشق، البن عساكر١١٣:معرفة علوم احلديث، للحاكم، ص)      ١(

 .٢/٥٤٨: العلل، البن أيب حاتم)     ٢(

 سـليامن التيمـي، عـن أبيـه، عـن أيب بـن ، من طريق معتمـر)٢٩٢٦: (، رقم)ذكر ابن صياد: باب(أخرجه مسلم يف الفتن وأرشاط الساعة، )     ٣(

 .اهللا ريض اهللا عنه  عبدبن َنرضة، عن جابر



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٠٣ 

ًألن أبا نرضة قد أدرك جابرا: قال ََّ َ ْ ٍومل يدرك ابن مسعود، َ
َ ُوابن مسعود قديم املوت، ُِ

ٍ
ُ. 

ًوسألت أيب مرة أخرى عن هذا احلديث؟  ُ 

ُومعتمر وغري، حييى القطان: فقال ٌ
َعن أيب نرضة، عن التيمي: مها يقولونِ وهـو ، ^ِّعـن النبـي ، ٍعن جـابر، ْ

  .)١(»ُأشبه بالصواب

ِولفهم مناهج املحدثني يف إعالل األحاديث ونقدها ِ ِال بد من فهـم طبيعـة العلـة واالخـتالف احلاصـل يف ، ِ ِ ِ َّ

َمفهومهــا بــني املحــدثني قبــل التــصنيف وبعــده ِ ُوفهــم األســباب التــي يمكــن، َِ ُ ِ ِ أن تــدخل العلــة مــن خالهلــا إىل ِ َ

ِاألحاديث املرويـة ِباإلضـافة إىل رضورة إدراك كيفيـة اكتـشاف العلـة، ِ ِ ِ ِواخلـصائص ، ِوالعالمـات الدالـة عليهـا، ِ

ِالتي تؤهل النقاد الكتشاف العلة
َ ُ ِواخلطوات التي يسلكوهنا يف سبيل حتقيـق ذلـك، ِّ ِ ِ يف النهايـة إىل نـوع ِوقـوفلل، ِ

 .َخللل الذي أصاب احلديث املنقولِالعلة أو ا

 : ُفاملسائل التي ينبغي دراستها يف هذا الفصل هي

 .مفهوم علة احلديث: ًأوال

 .أسباب علة احلديث: ًثانيا

 . علة احلديثاكتشاف: ًثالثا

 .أنواع علة احلديث: ًرابعا

 :  عن هذه املسائل يف املباحث اآلتيةُوقد حتدثت

                                         
 .٦/٥٥٨: العلل، البن أيب حاتم)     ١(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٠٤ 

    ا: ا اول

ــسه ــة ي ِّإن إدراك مفهــوم العل ُ ِ َ ــةَّ ــني جــوهر العل ــز ب ــث للتميي ــق عــىل الباح ِل الطري ِ ِ َ ، وعالماهتــا، وأســباهبا، ُ

ِّكـام يـسه، وأنواعها ِل عليـه الطريـق للوصـول إىل احلكـم  عـىل األحاديـث املنقولـةُ ِ ِ وإلدراك . ِواألخبـار املرويـة، ُ

ًمفهوم العلة إدراكا صحيحا وشامال عند املح ً ً ِ ِدثني قبل التصنيف وبعده ينبغي النظر يف ثالث مسائل هيِ
ُ َ : 

 .مفهوم العلة يف اللغة: ًأوال

 .مفهوم العلة عند املحدثني قبل التصنيف: ًثانيا

 .مفهوم العلة عند املحدثني بعد التصنيف: ًثالثا

 : ُوقد حتدثت عن هذه املسائل يف املطالب اآلتية

  :  ا  ا: ا اول

َّعل (ِّ الثالثيِ من الفعلٌ مصدرِ يف اللغةُالعلة َوحتمل عدة، )َ ُ ِ ُويقـال ، َّمعنـى الـضعف واملـرض: ُّ معـان أمههـاَ ُ

ٌّلصاحبها معتل َ ُ ِ ِ ِعددا من األفعال،  عىل هذا املعنىِللداللة،  اللغةُ أهلَوقد استخدم. )١(ِ ُ التي ينبغي بياهنا مـع بيـان ً

 ِّ اللغـويِ وتـرصيفاهتا والوجـهِ احلـديث هلـذه األفعـالِ اسـتخدام أهـلُليظهر وجـه، نها املفعول مِرها واسمِمصاد

 : وهذه األفعال هي. خذت منهُالذي أ

 ًعل اهللا فالنا َوعل الرجل اليشء، َأمرضه) بالبناء للفاعل(؛ َّ ُ � عالَّ ًعل فيه علـةَج؛ َ َّوعـل . )٢(ُعلـولَفهـو م، ِ ُ

ـــة ًاإلنـــسان عل َُّ ـــول(؛ ِ ـــاء للمفع ِأي مـــرض) بالبن ـــضا، َ ـــيشء أي ًوعـــل ال ُ ـــة؛ ُ ٌأصـــابته عل ـــولَفهـــو م، ِ ـــال . عل ق

ٌعل اليشء فهو معلول«: )ه٣٩٣ت( اجلوهري َُّ ِّ القطاع الـصقيلُوقال ابن، )٣(»ُ ًعـل اإلنـسان علـة«) ه٥١٥ت( َّ َُّ َِّ ؛ ُ

َمرض ُأصابته العلة؛ ُواليشء، ِ َّ ُ ْ«)٤( . 

 ًوأعل الرجل اليشء إعالال ُ ٍه ذا علةَأي جعل؛ ََّ ًوأعل اهللا فالنا، ِ َأمرضه؛ َّ َفهو مع، َ َل وعُ  ُهَّأعلـ: ويقال. ٌليلٌّ

مـن النـوادر التـي : قيـل. ٌعلـولَه اهللا فهـو مَّأعلـ«: )ه٧٧٠ت (ُّقال الفيـومي. )٥(وادروهو من النَّ، ٌعلولَاهللا فهو م

                                         
 .٤/١٤: يف مقاييس اللغة، البن فارس) عل(مادة )   ١(

يف املعجـم الوسـيط، إلبـراهيم مـصطفى ) عـل(، ومـادة ٢/٤٢٦: يف املـصباح املنـري يف غريـب الـرشح الكبـري، للفيـومي) علـل(مادة : ينظر)   ٢(

 .٢/٦٢٣: وآخرين

 .٥/١٧٧٤: يف الصحاح، للجوهري) علل(مادة )   ٣(

 .٢/٣٨٦: كتاب األفعال، البن القطاع)   ٤(

 .٢/٦٢٣: يف املعجم الوسيط، إلبراهيم مصطفى وآخرين) عل(مادة : ينظر)   ٥(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٠٥ 

َّواألصل أعل،  اللغتنيِفإنه من تداخل، وليس كذلك، ٍ قياسِ عىل غريْجاءت ُه اهللا فعُ َّأو مـن علـه ، ٌعلولَفهو م، َّلَ َ

َمع: وجاء، ُفيكون عىل القياس ِل عىل القياسُ  . )١(» االستعاملُ لكنه قليلٌّ

ًمون يستعملون لفظة املعلول يف هذا كثـرياِّاملتكل«: )ه٤٥٨ت(قال ابن سيده  ُ فلـست منهـا عـىل ِوباجلملـة. َ

ٍ وال ثلجٍثقة  . )٢(»ٌّلَعُه اهللا فهو مَّ إنام هو أعلَألن املعروف، َ

ِفيخطئـون ، ٌهـو معلـول: يقولـون للعليـل«: )ه٥١٦ت (ُّ احلريريٍ املقامات أبو حممدُ صاحبُوقال العالمة
ُ

َذي سقي الع هو الَألن املعلول؛ فيه ُوهو الرشب الثاين، َللُ ُوالفعل منه عللته، ِّ ْ َ ٌّ من العلة فهـو معـلُفأما املفعول، َُ ُ ،

 . )٣(»َّوقد أعله اهللا

 املتكلمـني ِ عـىل اسـتعاملُال يـؤثر) أعل (ِّمن الرباعي) معلول (ِ املفعولِ اسمِ صياغةِ صحةَ أن عدمويبدو يل

َّعـل(ُ العربية اسـتعامل الثالثـي ِ من علامءٍ عن عددَألنه ورد؛  هلذه الصيغةِ واملحدثني وغريهمِوالفقهاء بمعنـى ، )َ

َّعل( وَأمرض  ).معلول( منه ِ املفعولُفيكون اسم، ِبمعنى مرض) ُ

ِعله فهو معلول مـن العلـة واالعـتالل : ُالصواب أنه جيوز أن يقال«: )ه٧٩٤ت(اهللا الزركيش  عبدقال أبو  ِ ٌ َّ َ

ِومنهم من نص عىل أنه ف، ٌإال أنه قليل َّ ٌّعل ثالثيَّ )] ه٣٦٧ت( عمـر بـن أبا بكر حممـد: يعني[وهو ابن القوطية ، ٌ

ِعل اإلنسان ع: فقال، )كتاب األفعال(يف  ُ َّ َلة مرضُ ِ ً ُواليشء أصابته العلـة، ّ ُ ْ وهـو [رب ْوكـذلك قالـه قطـ، انتهـى. ُ

ُعلـت وأفعلـتَكتـاب ف(يف )] ه٢٠٦ت( املـستنري بـن حممد ُْ ُّوكـذلك اللـبيل ، )ْ ْ  يوسـف الفهـري بـن وهـو أمحـد[ُّ

َّوقال أمحد صاحب الص، ]ه٦٩١ت( ُ ِعل اليشء فهو معلول من الع: حاحُ ٌ َُّ  ٌعليـل: ُم قـوهلِويـشهد هلـذه العلـة، لـةُ

  .)٤(»ريحَ وجٌقتيل: كام يقولون

ِوممن استعمل صيغة اسم املفعول  َ ٌوهـو حجـة يف اللغـة، اإلمـام الـشافعي) معلـول(َ َّ ُ
حيـث قـال يف بـاب ، )٥(

 : الرهن

                                         
 .٢/٤٢٦: يف املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، للفيومي) عل(مادة )   ١(

لزبيـدي يف تـاج ، وا١٠٣٥:، وقد تابعه الفريوزآبادي يف القـاموس املحـيط، ص١/٩٤: يف املحكم واملحيط األعظم، البن سيده) عل(مادة )   ٢(

 .٣٠/٤٧: العروس

 .١٩٨:درة الغواص يف أوهام اخلواص، للحريري، ص)   ٣(

 .٢/٢٠٥: النكت عىل مقدمة ابن الصالح، للزركيش)   ٤(

ُقال ابن هشام صاحب املغازي )    ٥( كـان الـشافعي مـن «): ه٢٤١ت( حنبـل بن ، وقال اإلمام أمحد»قول الشافعي حجة يف اللغة«): ه٢١٣ت(ُ

 .٩٣:الرب، ص االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء، للحافظ ابن عبد: ينظر. »الناسأفصح 



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٠٦ 

ٌوآخر فاسد، ٌوآخر معلول، ٌصحيح: ُثالثة أصناف... ُالرهن« ُفهـذا الـرهن الـصحيح الـذي ال : ثم قـال... ُ ُ

 .)١(»...ُاملعلولوأما ، َعلة فيه

 الرجل اعتالالَّاعتلو ً َبمعنى مرض؛ ُ ٌّومعتـل، فهـو عليـل، ِ فهـو ، َمـرض: أي؛ َّاعتـل«: قـال اجلـوهري. َ

 .)٢(»ٌعليل

 ًوعلل الرجل اليشء تعليال َ ُ َ َبني علته وم؛ َّ ََّ َّ ِ َوعلل الك، َرضهَ َ َلمةَّ َ
ِهها من اإلعاللْ وجَذكر؛ ِ َ ُوعلـل الرجـل . َ َ َُّ

َليشء وشغله بهَالطفل أهلاه با َ ٌمعلل: لَّ من علِ املفعولُواسم، ِ َّ َ ُ
)٣( . 

ــذي مــرَإن الــيشء:  القــولُيمكــن، وعــىل هــذا ــةِأو أصــابته ع، َفُأو ضــع، َضِ ال ــف، ٌل ُيمكــن وص حــد ه بأُ

 : ِاألوصاف اآلتية

ٍاسـم مفعـول مـن : معلـول: ًأوال
َّأعـل(ُ َّعـل(أو، )َ َّعــل(أو ، )َ ِعـىل اخـتالف اللغـويني يف توجيـه) ُ ٍ كـل فعــل ِ

 ]َّيعنـي البخـاري[ًسـألت حممـدا «: ُقول اإلمام الرتمذي) معلول(ِومن أمثلة استعامل املحدثني ملصطلح ، ومعناه

ٌهو عندي حديث معلول: عن هذا احلديث؟ فقال َ َّومل يذكر علته، ٌ ِ ُحديث أيب هريـرة يف هـذا «: ُّوقال العجيل، )٤(»ُ

 .)٥(»َالباب معلول

ٌّمعل: ًثانيا َ َّأعل( مفعول من ُاسم: ُ ِّومن أمثلة استعامل املحدثني هلذا املصطلح قول العقـييل يف حـديث أيب ، )َ ُ ُ

ٍّهذا يروى بإسناد معل«: )٦( ...)أمريان وليسا بأمريين(: ^قال رسول اهللا : هريرة قال ُ
ٍ

ُ«)٧(. 

ٌّمعتل: ًثالثا َ ِاسم مفعول من الفعل الالزم : ْ ٍ
ٌّمعتل ب(: ِعىل تقدير) َّاعتل(ُ َّبإسقاط احلرف الذي يتعـدى بـه) هُ ِ .

: أيب قـال«: ِّالغـاليب غـسان بـن املفـضل بـن ِاألحـوص أميةُقول أيب : ومن أمثلة استعامل املحدثني هلذا املصطلح

 .)٨(»احلديث ُّمعتل إنه: )راشد بن ِدَّحمم( يف يقولون

                                         
 .٣/١٦٠: األم، لإلمام الشافعي)   ١(

 .٥/١٧٧٣: يف الصحاح، للجوهري) عل(مادة )   ٢(

 .٢/٦٢٣:  وآخرينيف املعجم الوسيط، إلبراهيم مصطفى) عل(، ومادة ٥/١٧٧٤: ، للجوهريحيف الصحا) علل(مادة : ينظر)   ٣(

 .٢٠٦:، ص)ترتيب أيب طالب القايض(العلل الكبري، للرتمذي )   ٤(

 .٢/١٣٩: الضعفاء الكبري، للعجيل)   ٥(

ر... «: وتتمة احلديث)  ٦( ُـالرجل يتبع اجلنازة فال ينرصُف حتى يستأذن، واملرأة تكون مع القوم فتحيض فال ينفروا حتى تطه ُُ ِ ُ ُ ُ، أخرجـه ابـن أيب »ُ

ُعــن أيب هريــرة موقوفــا، وأخرجــه العقــييل يف ) ١١٥٤٢: (، رقــم)٣/٦: املــصنف(يف شــيبة   بــن مــن طريــق عمــرو) ٣/٢٨٧: الــضعفاء(ً

ٍاجلبار العبدي، عن أيب شهاب، عن حييى عبد العلل الواردة يف (قال الدارقطني يف . ً املسيب، عن أيب هريرة مرفوعابن ٍ سعيد، عن سعيدبن َ

ًال يثبت مرفوعا«): ١١/١٨٣: األحاديث النبوية ُ«. 

 .٣/٢٨٧: الضعفاء الكبري، للعجيل)   ٧(

 .٣/١٨١: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)   ٨(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٠٧ 

ٌمعلل: ًرابعا َّ َ ٍاسم مفعول من : ُ
َعلل(ُ قـد رشحنـا مـن «: ُني له قول اإلمام مـسلمومن أمثلة استعامل املحدث، )َّ

َمذهب احلديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سـبيل القـوم َ َ َّ َ ِ ِ ِّووفـق هلـا، ِ ًرشحـا ، إن شـاء اهللا تعـاىل، وسـنزيد، ُ

َوإيضاحا يف مواضـع مـن الكتـاب عنـد ذكـر األخبـار املعللـة َّ ِ ْ ِ ِ َ ُإذا أتينـا عليهـا يف األمـاكن التـي يليـق هبـا الـرشح، ً ُ ِ 

 .)١(»إن شاء اهللا تعاىل، ُواإليضاح

ُّذكر اخلرب الدال عىل أن الطرق املرويـة يف خـرب الزهـري «: ُومثله قول ابن حبان يف صحيحه ِ َِ َ ُّ ََّّ ُ ُِّ َّ ْ مـن أدرك مـن (ِ

ًاجلمعة ركعة َ ٌ كلها معللة ليس يصح منها يشء)٢()ُ ُّ ٌ َ َّ َّ«)٣(. 

ٌفاحلديث الذي فيه علة يمكن أن يطلـق عليـه مـصطلح ٌأو ذكـرت فيـه علـة، ٌأي مـصاب بعلـة؛ )معلـول (ُ ُْ ِ ،

ٌّمعل(ُويطلق عليه مصطلح  َ ِأي أعله أحد نقاد احلديث: )ُ ُ ٌّمعتـل(ويطلق عليه مصطلح ، َّ ٍأي مـصاب بعلـة) ُ َّ كـام ، ٌ

َّأي مشغول بعلة؛ )َّمعلل(ُيطلق عليه مصطلح  ٌ. 

ٌّمعتـل(و، )ُمعـل(و، )َمعلـول(إن مـصطلح : وبناء عىل ما سبق يمكن القول َّومعلـل، )ُ ِبجميـع صـيغه لـه ) ُ
َ

ٌخمرج صحيح ٌووجه مقبول يف اللغة العربية واهللا أعلم، ٌ ٌ . 

ما ا :ا ا   ا  ا :  

ِكتب  العلل وِبُ كتِ استقراءِمن خالل يمكـن أن ،  يف مصطلح احلـديثِ التصنيفبداية قبل ِ والتعديلِاجلرحُ

ٌسـواء كـان ،  يف سـند احلـديث أو متنـهٍلَ أو خلـخطـأ َّ كـلُه املحدثون يـشملَ العلة الذي استعملَرك أن مفهومند

ًظاهرا أو خفيا ِنسبة أصل احلديثً كان قادحا يف ٌسواءو، ً  .ٍ قادحَ أو غريِ

                                         
 .١/٧: مقدمة صحيح مسلم)   ١(

جه ، وابن ما)١١٢١: (، رقم)من أدرك من اجلمعة ركعة: باب(، وأبو داود يف الصالة، )٥٢:القراءة خلف اإلمام، ص(أخرجه البخاري يف )    ٢(

ُوأصل احلديث أخرجـه البخـاري يف مواقيـت ). ١١٢١: (، رقم)ما جاء فيمن أدرك من اجلمعة ركعة: باب(يف إقامة الصالة والسنة فيها، 

من أدرك ركعة مـن الـصالة فقـد : باب(ٌ، ومسلم يف املساجد ومواضع الصالة، )٥٨٠: (، رقم)من أدرك من الصالة ركعة: باب(الصالة، 

من أدرك ركعة مـن «: قال^ الرمحن عن أيب هريرة ريض اهللا عنه، أن النبي   عبدبن من حديث الزهري عن أيب سلمة) أدرك تلك الصالة

ُ، فاحلديث عام عن الصالة، وليس فيه ذكر اجلمعة، فمن ذكرها فإنام روى احلديث باملعنى، ومن أجل ذلك علله »الصالة فقد أدرك الصالة ٌ ُ

العلل الواردة يف (وقال الدارقطني يف . »َهذا حديث ال أصل له«): ٢/٥٥٤: العلل( حاتم الرازي يف املحدثون وردوه، ومن ذلك قول أيب

 . »من أدرك من الصالة: الصواب«): ٩/٢١٦: األحاديث النبوية

 .٤/٣٥٢: اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، البن بلبان)    ٣(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٠٨ 

َّلكن املتتبع ألحكام املحدثني عىل األحاديث املروية َ ِّ
ِ ِوطـرائقهم يف إعـالل األخبـار ي، ِ ُلحـظ أهنـم يقتـرصون ِ

ِأحيانا عىل اإلشارة إىل وجود اخللل ِ ِوقد يشريون إىل سبب اخللل، ً ِونوعه سواء كـان يف إسـناده أو يف ، وعالماته، ُ

 .متنه

ٌفكام أن املرض الذي يصيب جسم اإلنسان له حقيقة َِّ
َ ُكـذلك احلـال ، ُوأسامء متعـددة، ٌوأسباب، ٌوأعراض، ُ

ُيف العلة التي تصيب احلدي  .وأسامء خمتلفة، وأعراض، ًهلا أيضا أسباب، َث املنقولُ

ِفعلة احلديث عند املحدثني قبل التصنيف هي اخللل الواقع يف نقل احلـديث ُ ُ َ ِ ُوهـذا اخللـل لـه أسـباب أدت . ُ َ

ِكضعف الـرواة وتـساهلهم وتدليـسهم؛ ِإىل ظهوره ُ ُّ
ة احلـديث أو نكـارك، ُّولـه أعـراض أو عالمـات تـدل عليـه. ِ

ٍولـه أيـضا أنـواع ومـصطلحات خاصـة بكـل نـوع. و اختالف رواياتهشذوذه أ ِّ ٌ ، والقلـب، والـنقص، كالزيـادة، ً

 .والتصحيف ونحوها

ًومن تتبع واقع عمل املحدثني يلحظ أهنم أحيانا يشريون إىل اخللل ُ ِ َ ًوأحيانـا إىل ، ًوأحيانا يشريون إىل سـببه، َ

 .يثًوأحيانا إىل نوع اخللل الواقع يف احلد، عالماته

ٍقد يقول بعض املحدثني يف إعالل حديث معـني، ًفمثال ٍ ، )ُروي بـاملعنى(: ويقـول عنـه آخـر، )هـذا خطـأ(: ُ

َّفـيظن مـن ال يميـز أن). هـذا مقلـوب(: ويقـول رابـع، )هـذا شـاذ(: ويقول ثالث ُ ِّ ِ بـني هـذه األقـوال األربعـة يف ُّ ِ َ

ًاحلديث ذاته تناقضا يف احلكم عىل احلديث ِ َغـري أن املـدقق يف مـنهج املحـدثني ، ِ يف اجتهـادات النقـادًأو اختالفـا، ِ ِّ َ

ًيــدرك أن كــالم النقــاد يكمــل بعــضه بعــضا ُ ُ ُِّ َ
ِاقتــرص عــىل اإلشــارة إىل وجــود اخللــل يف ) هــذا خطــأ(: فمــن قــال؛ ِ

ومـن ، ِأشـار إىل عالمـة اخللـل) هـذا شـاذ(: ومن قال، ِأشار إىل سبب اخللل) روي باملعنى(: َومن قال، احلديث

 . ِأشار إىل نوع اخللل) هذا مقلوب(: قال

 .مقلوب، وهو شاذ، وروي باملعنى، ُفإن احلديث الواحد قد يوصف بأنه خطأ، ًوبناء عىل ما سبق

ِال بد من ذكر بعض األمثلـة التـي تـشري إىل هـذه اجلوانـب األربعـة وهـي، وإليضاح هذه الفكرة
، اخللـل(: ُ

 ). ُونوعه، ُوعالمته، ُوسببه

َسـئل حييـى«: حيـث قـال،  اجلنيـدبـن ُما ذكره إبراهيم، لة عىل ذلكومن األمث ِ وأنـا ، )ه٢٣٣ت ( معـنيبـن ُ

َعــن حــديث أيب معاويــة، ُأســمع : ُقالــت عائــشة ريض اهللا عنهــا: قــال، ٍعــن قــيس، ٍ أيب خالــدبــن َعــن إســامعيل، ِ



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٠٩ 

ُوددت أين ثكلت عرشة( ُإنـام هـو إسـامعيل عـن ، سعن قـي: ليس هو، َهذا خطأ من أيب معاوية: ؟ فقال حييى)١( )ُ

 . )٢(»ِغري قيس، ٍرجل آخر

) إسامعيل عـن رجـل آخـر(إنام هو ، )عن قيس(: ليس هو، هذا خطأ من أيب معاوية«:  معنيبن فقول حييى

،  فيـه إشـارة إىل وجـود اخللـل أو العلـة يف احلـديث»هـذا خطـأ«: فقولـه: فيه إشارة إىل ثالثة جوانب، »غري قيس

 فيه إشارة إىل مصدر اخللل وسببه وهو الوهم الذي ال يسلم منه حتى كبار الثقـات مـن »يةمن أيب معاو«: وقوله

غـري ، إنام هـو إسـامعيل عـن رجـل آخـر، ليس هو عن قيس«: وقوله، )ه١٩٥ت(أمثال الثقة أيب معاوية الرضير 

 .نوع العلة هو القلب:  فيه إشارة إىل نوع العلة ولو سامه لقال»قيس

ٍيف حـديث وكيـع: قـال أيب«: )ه٢٩٠ت ( حنبـلبن  أمحدبن اهللا عبدُ قول ًومن األمثلة أيضا ، عـن سـفيان، ِ

َّيف املسلم يقتل الذمي خطأ(؛ عن إبراهيم، ٍعن منصور ِّ ُ ُقال كفارهتام سـواء، َ ُلـيس يرويـه أحـد غـري : قـال أيب. )٣( )َ ٌ

 .)٤(»ما أراه إال خطأ، ٍوكيع

ُليس يرويـه أحـد غـري وك(ُفقول اإلمام أمحد  وهـو ، ِأو أعـراض اخللـل، فيـه إشـارة إىل عالمـات العلـة) يـعٌ

َالتفرد املستنكر هبذا احلديث من قبل وكيع
ِ ِ

ُ فيـه إشـارة إىل أن األعـراض ) مـا أراه إال خطـأ(: وقولـه.  اجلـراحبـن ُّ

ِالظاهرة للعلة تشري إىل ترجيح وجـود خطـأ يف نقـل احلـديث ِ  إىل لكـن اإلمـام أمحـد مل يـرش إىل سـبب اخلطـأ وال. ُ

 .نوعه

ِومن األمثلة أيضا ما جاء عن ابن أيب حاتم ً  : قال، )ه٣٢٧ت (ِ

                                         
.  عمـرو الثقفـي، عـن عائـشةبن  أيب خالد، عن عيلبن ، من طريق إسامعيل)٣٧٨١١ (:، رقم)٧/٥٤٢: املصنف(أخرجه ابن أيب شيبة يف )    ١(

: ، رقم)٢/٤٧٣: السنة(، وأخرجه أبو بكر اخلالل يف )٣/١٤٨: ميزان االعتدال، للذهبي: (ينظر.  عمرو الثقفي جمهولبن ويف سنده عيل

وأخرجـه احلـاكم يف .  أيب حازم، عـن عائـشةبن خالد، عن قيس أيب بن من طريق إسامعيل) ٦/٤١١: دالئل النبوة(، والبيهقي يف )٧٤٧(

: ٍ أيب خالد، عن هـشام وقـيس، عـن عائـشة، وقـال احلـاكمبن ، من طريق إسامعيل)٤٦٠٩: (، رقم)٣/١٢٨: املستدرك عىل الصحيحني(

 .»صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه«

 .٤٥٩: معني، صبن سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى)    ٢(

وأخرجــه . ، مــن طريــق وكيـع، عــن ســفيان، عــن منـصور، عــن إبــراهيم)٢٧٥٤٠: (، رقــم)٥/٤١٥: املـصنف(رجـه ابــن أيب شــيبة يف أخ)    ٣(

دية الذمي دية «: من طريق معمر والثوري، عن منصور، عن إبراهيم، قال) ١٨٥٠٠: (، رقم)١٠/٩٨: املصنف(الرزاق الصنعاين يف  عبد

ًفقد تابع وكيعا عبد. »املسلم ُق الصنعاين، وتابع الثوري معمرالرزا َ َّ راشد، ورجال إسناده ثقات، فإما أن اإلمام أمحد مل يطلع عىل هـذه بن َّ ٍ

 .ُاملتابعة، أو أنه اطلع عىل علة تقدح يف صحتها

 .١/٣٢٥): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)    ٤(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤١٠ 

ُسألت أيب عن حديث رواه املبارك« ٍ َ فضالةبن ُ َّإذا أحـب (: أنـه قـال، ^ِّعـن النبـي ، ٍعن أنـس، ٍعن ثابت، َ

ْالرجل أخاه فليعلمه
ِ

ْ ُ ُ ُورواه محاد: ؟ قال أيب)١()ُ ِّعة الـضبعيُ سـبيبن ِعن حبيب، ٍعن ثابت،  سلمةبن َّ َ ُّ ٍعـن رجـل ، َ

َحدثه ًمرسال، ^ِّعن النبي ، َّ َوذاك لزم الطريق، ُوهو الصحيح، ُهذا أشبه: قال أيب، َ َ ِ«)٢(. 

 فيـه »وهو الـصحيح، هذا أشبه: ثم قال، ًمرسال...  سلمة عن ثابتبن رواه محاد«: فقول أيب حاتم الرازي

َذاك لـزم الطريـق« :ُوقولـه. إشارة إىل نوع اخللل وهو زيادة الوصل خطأ ِفيـه إشـارة إىل سـبب وقـوع يف اخللـل ) ِ

ِوهو سلوك اجلادة املعروفة  ِوسلوك اجلادة يعد صورة من صـور الـضعف يف ضـبط احلـديث ). عن أنس، ثابت(ُ ِ ِ ً ُ ُ

 .وإتقانه

 : ُمما سبق ينبغي عىل الباحث يف علوم احلديث أن يميز بني أربعة أنواع من املصطلحاتو

 .فيه إشارة إىل وجود اخللل) أو ال أصل له، أو باطل، أو غلط، ذا خطأه(: فقول الناقد

ُفالن يدخل عىل الـشيخ(: وقول الناقد ِ
أو ، )روى بـاملعنى(أو ، )َختـرص احلـديثا(أو، )ُيقبـل التلقـني(أو ) ُ

َلــزم الطريــق(أو ، )َمجــع الــشيوخ( ُانتقــل بــرصه(أو ، )َســلك اجلــادة(أو ) ِ َكــان كثــري (أو ، )ُكثــري النــسيان(أو ، )َ

 .فيه إشارة إىل سبب اخللل). َّدلسه(أو ، )ِّالتوقي

ٌتفرد به فالن(: ُوقول الناقد َمعـضل(أو ، )ٌّشاذ(أو ، )ٌغريب(أو ، )ٌهذا منكر(و، )َّ  فيـه )٣( )ُمـضطرب(أو ، )ُ

وة وهــذه العالمــات ختتلــف يف قــ. َوال تعنــي حتديــد نـوع اخللــل أو العلــة، إشـارة إىل عالمــات اخللــل وأعراضــه

 .ِداللتها عىل وجود اخللل أو العلة كام سيأيت بيانه

ٌيف احلديث قلب(: ُوقول الناقد فيـه ) ٌانقطـاع(أو ، )ٌنقـص(أو ، )ٌإدراج(أو ، )ٌزيـادة(أو ، )ٌتـصحيف(أو ، )ْ

 .أو نوع العلة، إشارة إىل نوع اخللل

ِوبعد هذا البيان والتمييز بني جوهر العلة وأسباهبا وعالماهتا وأنواعه ُا يمكن تعريف العلـة عنـد املحـدثني ِ

ِاخللــل الواقــع يف ســند احلــديث أو متنــه: قبــل التــصنيف بأهنــا
ُ ًســواء كــان ظــاهرا أو خفيــا، ُ أو ، ِكخلــل الزيــادة. ً

 .ِأو الوضع، ِأو التصحيف، ِأو القلب، ِالنقص

                                         
: بـاب(، والنسائي يف الكربى يف عمل اليوم والليلـة، )٥١٢٥: (، رقم)َإخبار الرجل الرجل بمحبته إياه: باب (أخرجه أبو داود يف األدب،)     ١(

: املـستدرك عـىل الـصحيحني(، واحلـاكم يف )٥٧١: (ُ، وابن حبـان يف صـحيحه، رقـم)٩٩٣٩: (، رقم)إين ألحبك: ما يقول ألخيه إذا قال

ِّديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاههذا ح«: ، وقال احلاكم)٧٣٢١: (، رقم)٤/١٨٩
ِ«. 

 .٥/٦٥٦: العلل، البن أيب حاتم)    ٢(

ٍّيف أثناء احلديث عن عالمات العلة، وبينت مفهوم كل منهام عند املحدثني قبل التصنيف) املضطرب(و) املعضل(ُحتدثت عن مصطلح )    ٣( َ ُ. 



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤١١ 

ُوهذا املعنى الواسع للعلة عند املحدثني قبل التصنيف أشار إليه احلافظ ابـن الـ ُُ َ
بعـد أن ، )ه٦٤٣ت (صالحِ

 : فقال،  فيهٍ قادحةٍ غامضةٍ خفيةٍ عن أسبابٌعبارةَذكر مفهوم العلة بأهنا 

ِاعلم أنه قد يطلق اسم العلة عىل غري« ِ َِّ َُ ُ ِجـة لـه مـن ِرْاملخ،  يف احلـديثِ القادحـةِ ما ذكرناه من بـاقي األسـبابُ

ِ الصحة إىل حالِحال ِاملانعة من العمل، ِفْعَّ الضِّ  يف ُولـذلك جتـد،  العلـة يف األصـلِ عـىل مـا هـو مقتـىض لفـظ بهِ

ْ علل احلديث الكثري مـن اجلـرِبُتُك َ
ِ ِح بالكـذبِِ ِفلـة وسـوء احلفـظ ونحـو ذلـك مـن أنـواعَ والغِ ِ ِ ِ  َّثـم إن...  اجلـرحَ

ِبعضهم أطلق اسم العلة عىل ما ليس بقادح من وجوه اخلالف ِ ٍ َ َ َنحـو إرسـال مـن أرسـل احلـديث الـذي أسـنَ، َ َ ده ِ

ُالثقة الضابط ٌمن أقسام الـصحيح مـا هـو صـحيح معلـول: حتى قال، ُ ٌ ِ ِ  مـا هـو ِمـن الـصحيح: ُكـام قـال بعـضهم، ِ

ٌّصحيح شاذ ٌ«)١(. 

 ِ األخبـارِ يف نقـلَ الـصحيحَ الوجـهَ ما خالفِّ تطلق عىل كلَ عىل أن العلةُّ الصالح يدلُوهذا الذي ذكره ابن

ًسواء كان ظاهرا أو خفيا، هاِوضبط ِأصل املتن املنقول   يفًادحاق، ً  .  قادحَأو غريِ

 الـصحيح يف النقـل َألن ذلـك ممـا خيـالف الواقـع؛  عند املحدثني قبل التصنيفٌ هو علةٍلَ خلُّلُوعىل هذا فك

ِومما يستأنس به يف التدليل عىل أن أصل العلة هو اخللل الواقـع يف سـند احلـديث أو  . الصائب يف الضبطَوالوجه َ ِ ُ

 : ص كثرية منهانصو، متنه

ُقال احلافظ ابن الصالح  َالعلو يبعد اإلسناد من اخللل«: )ه٦٤٣ت(ُ ُألن كل رجـل مـن رجالـه حيتمـل أن ؛ ُُ ََّ َ ُ ِ ٍ ُ َّ

ًيقع اخللل من جهته سهوا أو عمدا ًْ ْ َ
ِ ِففي قلتهم قلة جهات اخللل، ُ ِ ِ ُِ َّ ِويف كثـرهتم كثـرة جهـات اخللـل، َّ ُ ٌّوهـذا جـيل ، ِ

 .)٢(»ٌواضح

ِّ الصالح أيضا يف بيان سبب تعليق البخاري لألحاديثوقال ابن ُيفعـل ْقـد«: ً ِلكونـه؛ َذلـك َ  َذلـك َذكـر ْقـد ِ

ْمن َآخر ٍموضع يف َاحلديث
ِكتابه ِ ًمسندا ِِ ْ ًمتصال ُ ِ َّ ُوقد يفعل ذلك لغري ذلك من األسـباب التـي ال يـصحبها خلـل ، ُ ُُ ِ

 .)٣(»االنقطاع

ُّوقال بدر الدين الزركيش  ِد يتطرق اخللل إىل متن احلديث بثبوت اخللل يف إسنادهق«: )ه٧٩٤ت(ُ َ ُِ ِ َّ«)٤(. 

                                         
 .١٩٠:معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، ص)    ١(

 .٣٦٤:عرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، صم)    ٢(

 .١٤٧:معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، ص)     ٣(

 .٢/١٥٩: النكت عىل مقدمة ابن الصالح، للزركيش)     ٤(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤١٢ 

ُّوقال احلافظ زين الدين العراقي  َ ِكلام كثر رجال اإلسناد تطـرق إليـه احـتامل اخلطـأ واخللـل«: )ه٨٠٦ت(ُ َ ُ ُ ََّّ َ ُ ُ ،

َوكلام قرص السند كان أسلم ََّ ُ َ ُ ُ«)١(. 

ٍوقال احلافظ ابن حجر  َواخللل يف هذا احلديث من جهـة أن ابـن «: ألحاديث بعد تعليله ألحد ا)ه٨٥٢ت(ُ َّ ِ ِ ُ َ

ُجريج دلسه عن الزهري بإسقاط الواسطة وهو زياد ِّ ُ
ِ ِ ُّ َ َّ  .)٢(» سعدبن ٍ

ُّوقال برهان الدين البقاعي  ِإنـه مل يـرد باالنقطـاع معنـاه «: ِيف تفسريه لبعض عبـارات املـصنفني) ه٨٨٥ت(ُ ِ ُ

ٍبل أراد كل خلل ظا، َّاالصطالحي َ َّ ُ ٍّوأراد بالتـدليس كـل خلـل خفـي مـن تلـك ، ٍهر يف السند من جهـة االتـصالَ ٍ َّ

 .)٣(»اجلهة

ُّوقال احلافظ شمس الدين السخاوي  ٌوإنـام حـصل فيـه خلـل مـن «: ِيف بيان أسباب التصحيف) ه٩٠٢ت(ُ َ

ٍأو إبدال حرف بآخر، ٍأو زيادة، ٍقصبن ِأو الراوي، ِالنَّاسخ ِ«)٤(. 

 : يف ألفية احلديث) ه٩١١ت(ُّالسيوطي ُوقال احلافظ جالل الدين 

ْونـــوع احلـــاكم أجنـــاس العلـــل َ ِ
َ َُّ  

 

ٍلعــرشة ِ
َ ْ ــل، َ ــأيت اخلل ــا ي ْكــل هب َ ٌّ ُ)٥(  

ُولعل من أوضح اإلشارات إىل صـحة وجـه تعريـف العلـة بـام سـبق ذكـره هـو  ْ ِِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِاسـم كتـاب ابـن أيب حـاتم : َّ ِ ُ

َكتاب العلل(: َحيث أطلق عليه اسم، يف العلل) ه٣٢٧ت(الرازي  ِ
َوبيان ما وقع من اخلطـأ واخللـل، ُ َ ِيف بعـض ، ُ

َّطرق األحاديث املروية
ِ ِ

ُ  .)٦()يف السنَّة النبوية، ُ

ا ا :ا  ا  ا  :  

ُمن حرر مفهوم العلـة بعـد التـصنيف هـو احلـافظ ابـن الـصالح  َلّ أوَّلعل َ
ِ

َ َ َّ ان حيـث قـال يف بيـ، )ه٦٤٣ت(َ

ٍهي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه«: معنى العلة ِ ٍ ِ ٍ
َ ََّ ٍ ِفاحلديث املعلل هو احلـديث الـذي اطلـع فيـه عـىل ، ٌ ُّ ُ ُُ َّ

ُعلة تقدح
ٍ ُ يف صحته مع أن ظاهره السالمة منهاَِّ ََّ َّ

ُويتطرق ذلك إىل اإلسـناد الـذي رجالـه ثقـات، ِ ِ ُ  َ رشوطُاجلـامع، َّ

                                         
 .٢/٦٠: رشح التبرصة والتذكرة، للحافظ العراقي)     ١(

 .٢/٦٧٧: النكت عىل كتاب ابن الصالح، البن حجر)     ٢(

 .١/٢٢١:      النكت الوفية بام يف رشح األلفية، للبقاعي)٣(

 .٤/٦٢: فتح املغيث برشح ألفية احلديث، للسخاوي)     ٤(

 ).٢٢٨: (، رقم٣٤:ألفية السيوطي يف علم احلديث، ص)     ٥(

 .١/٣٢١: مقدمة كتاب العلل، البن أيب حاتم: ينظر)     ٦(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤١٣ 

ِ فـابن الـصالح رشط يف مفهـوم العلـة أمـرين اثنـني مهـا.)١(»ُ من حيث الظاهرِالصحة ِ َ َ ُوقـدحها يف ، ُخفـاء العلـة: ُ

 ، ِصحة احلديث

ُ احلــافظ ابـنقـال  ُى احلــديثَّسمُفعــىل هـذا ال يــ«:  الـصالحِ ابــنِ عــىل تعريـفيف تعليقـه )ه٨٥٢ت ( حجــرُ

ًوال احلديث الذي راويه جمهـول أو مـضعف معلـوال، ً معلوالً مثالُاملنقطع ٌٌ َّ ُعلـوال إذا آل أمـره إىل َى مَّسمُوإنـام يـ، ُ ً

ِيشء من ذلك مع كونه ظاهر السالمة من ذلك ِ
َّ َ

ٍويف هذا رد عىل من زعم أن املعلول يشمل كل مردود، ٍ َّ ُ َُ َ ٌّ«)٢( . 

ًوقال ابن حجر أيضا ُوكثريا ما ي(: ]ابن الصالح: أي[ه ُقول«: ُ أقـول ، )إىل آخـره، ِلَ باملرسـَلون املوصـولِّعلً

ُوإن كانت علة يف اجلملة إذ املعلول عـىل اصـطالحه ، ِ املعلول عىل اصطالحهِليس هذا من قبيل: ]أي ابن حجر[ ً

ٌمقيد باخلفاء َّ ٍ علته بخفيةْ ليستُ أو االنقطاعُواإلرسال، ُ ُ«)٣( . 

ُفمفهوم العلة كام حدده ابن الصالح َ َّ َومن جاء بعده، ُ َّال بد أن يتحقق فيه رشطان، َ  : مها، ُ

 . غامضةً خفيةُ العلةأن تكون: ًأوال

 . احلديثِ متنِ يف صحةً قادحةُ العلةأن تكون: ًثانيا

ُويبدو أن حتديد مفهوم العلة هبذا املعنى اخلاص الذي يـشتمل عـىل هـذين الـرشطني إنـام تـم اسـتعامله عنـد  ِّ ِ َ

ِبمفهـوميهام عنـد ابـن) احلديث الصحيح(و، )احلديث املعلل(احلديث عن مصطلح  ، َ الـصالح ومـن جـاء بعـدهَ

 : عىل النحو اآليت

ِويؤكـد ذلـك قـول ابـن ، )احلـديث املعلـل(ُاستعامل العلة بمعناها اخلاص عند احلديث عن مـصطلح : ًأوال ُ ُ

ُ من أجـل عِ احلديثِللِ عَاعلم أن معرفة«: )ه٦٤٣ت (الصالح  ُام يـضطلعَّوإنـ، هـاِهـا وأرشفِّ وأدقِ احلـديثِلـومِّ

ُفاحلديث املعلل هـو .  فيهٍ قادحةٍ غامضةٍ عن أسباب خفيةٌوهي عبارة، ِ الثاقبِ والفهمِواخلربة ِ احلفظُبذلك أهل َّ ُ

ُاحلديث الذي اطلع فيه عىل علة تقدح يف صحته مع أن ظاهره السالمة منها ُّ َُ
ِ ٍ

ُ َ
ِ«)٤(. 

َفابن الصالح بعد أن قام بتحديد العلة بمفهومها اخلاص الذي يشتمل عىل رشطي اخلفـا ُ ِ ِ
انتقـل ، َء والقـدحَ

َّإىل بيان مفهوم احلديث املعلل ِ ِ ُليشري بذلك إىل أن العلل التي تـدخل يف مفهـوم احلـديث املعلـل إنـام هـي العلـل ؛ ِ َ َّ ُ َِ ِ ِِ ُ َ

 .ُوليس العلل بمعناها الواسع، ِّبمعناها اخلاص

                                         
 .١٨٧:لصالح، صمعرفة أنواع علوم احلديث، البن ا)      ١(

 .٢/٧١٠: النكت عىل كتاب ابن الصالح، البن حجر)      ٢(

 .٢/٧٤٥: النكت عىل كتاب ابن الصالح، البن حجر)      ٣(

 .٩٠:معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، ص)      ٤(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤١٤ 

ف املعلول قد يقـع  الصالح ـ من تعريُابن: ما حققه ـ أي«: )ه٨٥٢ت ( ابن حجريؤيد ذلك قول احلافظ و 

ِ بني ما حققه املصنِّف وبني ما يقع يف كالمهمِ التوفيقُوطريق، هُهم ما خيالفِيف كالم ِ
ُ ُ َ ُأن اسم العلـة إذا أطلـق عـىل : َّ ِ

َ َّ

ًحديث ال يلزم منه أن يسمى احلديث معلوال اصطالحا ًُ ُ ُ
ُإذ املعلول مـا علتـ؛ ٍ َّه قادحـة خفيـةُ ُّوالعلـة أعـم مـن أن ، ٌ ُ َّ ِ

ٍقادحة أو غري قادحةتكون 
َ ًخفية أو واضحة، ً ً«)١(. 

ِفــابن حجــر يــرى أن ابــن الــصالح ال ينفــي وجــود العلــل الظــاهرة أو غــري القادحــة ِ ِ ِألنــه واقــع يف عمــل ، َ ٌ

ُلكن ال يستعمل مصطلح ، املحدثني ًعنده إال فيام كانت علته خفية قادحة) املعلول(ُ ً ُ. 

ٍإن احلـديث الـذي يـشتمل عـىل علـة خفيـة قادحـة يقـال : ابن حجرُاء عىل ما ذكره احلافظ بن ُويمكن القول ُ َ َّ

ٍوأما احلديث الذي فيه علة خفية غري قادحة أو علة ظاهرة قادحة أو غـري قادحـة فـال يقـال ، حديث معلول: عنه ٍ
ُ ٌُ ٌ ٌ ٌ ٌُ

 .واهللا أعلم، ٌحديث فيه علة: وإنام يقال عنه، حديث معلول: عنه

ِ ابن حجر ال يستقيم مع واقع عمل املحـدثني قبـل التـصنيفُلكن هذا الذي ذهب إليه احلافظ َ ُِ حيـث إهنـم ، َ

يف ، )ه٣٢٢ت (العقـييل جعفـر ُومن ذلـك قـول أيب، ُعىل ما فيه علة ظاهرة غري خفية) املعلول(أطلقوا مصطلح 

ِّ محاد الثقفيبن الرحيم عبد(تعليقه عىل حديثني ذكرمها يف ترمجة 
ٍ ِوأما احلديثني األخريين«: )ّ ُ فقـد روي أحـدمها َ

ٍبإسناد لني ِّ
ٌواآلخر معلول أسنده بعض وأرسله بعض... ٍ ٌ َ ٌ ُّواملرسل أصح، ُ ُ َّفالعقييل أعل املوصـول باملرسـل. )٢(»َ ُّ ،

 ).معلول(ثم إنه استعمل يف وصف احلديث الذي أصابته تلك العلة مصطلح ، وهي علة ظاهرة

؛ ٍمعلولـة َأحاديـث ِذكر ُابتداء«: )التتبع( يف أول كتابه )ه٣٨٥ت (ًومن األمثلة أيضا قول اإلمام الدارقطني

ــَّبي مهاِأحــد أو ٍومــسلم ِّالبخــاري ُكتــاب عليهــا َاشــتمل ُّ فالــدارقطني أطلــق عــىل .)٣(»منهــا َوالــصواب هــاَلَعل ُتنْ

ًوهي علـل ال تقـدح غالبـا، )معلول(ِاألحاديث التي ذكرها يف كتابه مصطلح  ٌ َ جهـا  يف صـحة املتـون التـي أخر)٤(ِ

 .اهللا تعاىل ُصاحبا الصحيحني أو أحدمها حتى يف نظر الدراقطني نفسه رمحه

                                         
 .٢/٧٧١: النكت عىل كتاب ابن الصالح، البن حجر)      ١(

 .٣/٨١: يلالضعفاء الكبري، للعقي)      ٢(

 .١٢٠:، للدارقطني، ص)مطبوع مع اإللزامات(التتبع )     ٣(

ُوجياب عن العلل القادحة يف نظر الدارقطني بام قاله احلافظ ابن حجر يف )     ٤( ِإذا عرَف وتقرر أهنام ال خيرجان «): ١/٣٤٧: مقدمة فتح الباري(ُ ُِ َُّ

ُمن احلديث إال ما ال علة له إال أهنا غري مؤثر َ َّ ِة عندمها؛ فبتقدير توجيه كالم من انتقد عليهام يكون قوله معارضا لتصحيحهام، وال ريـب يف ِ ً َ ِ ُ ِ

ُتقديمهام يف ذلك عىل غريمها فيندفع االعرتاض من حيث اجلملة ُ ُ
ِ ِِ«. 



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤١٥ 

ُكام ال يستقيم ما ذكره احلافظ ابن حجر عن مصطلح  ُ ، مـع واقـع عمـل املحـدثني بعـد التـصنيف) املعلـول(ُ

َإن املعلول َ ما يوق«: )ه٤٠٥ت(ُومن ذلك قول احلاكم  ُ ِف عىل علتهَ َِّ ٌأنه دخـل حـديث يف حـد؛ ُ َ َأو وهـم فيـه ، ٍيثَّ َ

ٌأو أرسله واحد فوصله واهم، ٍراو َ
ِ َ ََ ٌ«)١(.  

ـــييل  ـــىل اخلل ـــول أيب يع ـــضا ق ـــه أي ِّومثل ـــوا رمح«: )ه٤٤٦ت(ً ـــِاعلم ـــثُك َم اهللا أن األحادي ـــَّ ـــن َةَّ املروي  ع

، ٍدوأفـرا، ٍوشـواذ،  فيـهٍفَ خمتلـٍوصحيح، ٍ معلولٍوصحيح،  عليهٍقَفَّ متٍصحيح:  كثريةٍعىل أقسام^  اهللا ِلرسو

َّ احلفظ يضعُءوما أخطأ فيه يس، ٌوما أخطأ فيه إمام وقـال يف . )٢(»يـن لـهِن ال دَه مـَ وضـعٍوموضـوع،  من أجلهُفُ

ُ مـن أنحـاء شـتى ال يمكـن ِ لألحاديثُ تقعُةَّفالعل: ُ املعلولُ الصحيحُفأما احلديث«: ِبيان معنى الصحيح املعلول

ُ الثقات حديثا مَرويَفمنها أن ي، ُحرصها ً  ُه علـةُّوال تـرض، ٌوحجة، ٌصحيح: ُفاملسند، ًداٌ به ثقة مسنََوينفرد، ًسالرُ

 ).احلديث الصحيح املعلول(وسامه ، ُعىل ما فيه علة غري قادحة) املعلول(ُّفأطلق اخللييل مصطلح . )٣(»اإلرسال

: )ختـارةاألحاديـث امل(يف مـواطن كثـرية مـن كتابـه ) ه٦٤٣ت(ًومن ذلك أيضا قول ضياء الدين املقـديس 

 .)٥(»ٌلكنه معلول باالنقطاع، ُرجاله ثقات«أو . )٤(»ٌلكنه معلول باإلرسال، ُرجاله ثقات«

ًفإن كان الثبت أرسله مـثال«: )ه٧٤٨ت(ُومثله قول احلافظ الذهبي  َ ِفـال عـربة بوصـله ، َوالـواهي وصـله، ُ َ

ِوألنه معلول بإرسال الثبت له، ِلضعف راويه: ألمرين ِ ٌ«)٦( . 

َّابن قيم اجلوزيةوكذلك قول  ُيف تعليقه عىل حـديث فيـه علـة اإلرسـال) ه٧٥١ت( ِ ُهـذه التجـويزات ال «: ٍ

ُيلتفت إليها أئمة احلديث ِوأطباء علله، َ َ ِّويعلمون أن احلديث معلول بإرسال الزبيدي له، ُ ُّ ٌ َ«)٧(. 

ِفاملقديس والذهبي وابن قيم اجلوزية أطلقوا مصطلح 
ِّ ُ ُّ وهـذا ، ُعلة اإلرسال واالنقطاععىل ما فيه ) املعلول(ُّ

ٌاملعلول عىل اصطالحه مقيد باخلفاء«: ِال يستقيم مع قول احلافظ ابن حجر َّ ُ ُواإلرسال أو االنقطاع ليـست علتـه ، ُ

  . )٨(»ٍبخفية

                                         
 .١١٩:معرفة علوم احلديث، للحاكم، ص)     ١(

 .١/١٥٧: للخلييل، اإلرشاد يف معرفة علامء احلديث)     ٢(

 .١/١٦٠: للخلييل،     اإلرشاد يف معرفة علامء احلديث) ٣(

 .٨/٢٣١، و٧/١٩٩، و٧/١٩٤، و٧/١٩٢، و٧/٨٤، و٦/٨٠، و٥/٢٠٠: األحاديث املختارة: ينظر)     ٤(

 .٨/٣٩٢: األحاديث املختارة: ينظر)     ٥(

 .٥٢:املوقظة يف علم مصطلح احلديث، للذهبي، ص)     ٦(

 .١/١٦٩): مطبوع يف حاشية عون املعبود(إيضاح علله ومشكالته، البن قيم اجلوزية هتذيب سنن أيب داود و)     ٧(

 .٢/٧٤٥: النكت عىل كتاب ابن الصالح، البن حجر)      ٨(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤١٦ 

ُفكل هذه النصوص تؤكد أن املحدثني قبل التصنيف وبعده كانوا يطلقون مصطلح  َ عـىل مـا كـان ) املعلول(ُّ

َقادحا وغري  ًوعىل ما كانت علته ظاهرة أو خفية، ٍقادحً ً ٍوهذا كاف يف االعرتاض عىل ما ذكره احلافظ ابن حجـر . ُ

 .رمحه اهللا

ٌّولعل األوىل هو توجيه كالم ابن الصالح يف تعريف العلة بأنه أغلبي
ِ ِ ُوهذا ما أشـار إليـه األمـري الـصنعاين ، َّ

ِيف تعقيبه عىل تعريف ابن الصالح للعلة ِ َِّ  قـد أهنـم سـيأيت فإنـه وإال، للعلة ٌّأغلبي ٌتعريف هذا نأوك«: قالحيث ، ِ

 .)١(»احلديث ِصحة يف رِّؤثُي ال بام ونُّعلُوي ٍغامضة وال ٍخفية ِغري ٍظاهرة َبأشياء علونُي

ُويـشري إىل ذلـك قـول ، )احلديث الـصحيح(ُاستعامل العلة بمعناها اخلاص عند احلديث عن مصطلح : ًثانيا

ُفهو احلديث املـسنَد الـذي يتـصل إسـناده: أما احلديث الصحيح«: )ه٦٤٣ (ِابن الصالح ُ ُ ِقـل العـدل الـضابط بن ُ ِ ْ ِ ْ

ِعن العدل الضابط إىل منتهاه ِ ًوال معلال، ًوال يكون شاذا، ْ َّ ِويف هـذه األوصـاف احـرتاز عـن املرسـل. ُ َ ، ِواملنقطـع، ٌ

ِواملعضل  .)٢(»ُع جرحوما يف راويه نو، ٌوما فيه علة قادحة، ِّوالشاذ، َ

ِومن خالل حتليل ما ورد يف كالم ابن الصالح نجد أن رشوط احلـديث الـصحيح َ ُ ِ ُحتـى يـسمى ، أوجبـت، ِ

ًاحلديث صحيحا ًأن تنتفي عنه العلل القادحة سواء كانت ظاهرة أو خفية، ُ ُ ُ َ . 

َوالعلل الظاهرة التي جيب أن تنتفي عنه هي ُ  ُم ضبطه وعد، ُوفسق الراوي، ُاالنقطاع يف السند: ُ

ُوالعلل اخلفية هي وقولـه ، )َّوال معلـال(: ُويؤيد ذلك قوله، َ الذي ذكره ابن الصالحِّ بمعناها اخلاصُالعلة: ُ

ِوأمـا نفـي ابـن الـصالح للـشذوذ بقولـه ). وما فيه علة قادحة( َفـألن الـشذوذ مـن عالمـات العلـة ؛ )ًوال شـاذا(ُ َّ

 .ُكام ذكرت ذلك يف املبحث الثالث، اخلفية

ِ يمكن محل العلةوال َألن ذلـك يلغـي الفائـدة ؛ ِّعىل مفهومهـا العـام الـشامل، يف رشوط احلديث الصحيح، ُ

ٌألن االنقطاع علـة؛ ِوضبط الراوي، ِوالعدالة، ِمن رشط االتصال ٌوفـسق الـراوي علـة، َ ٌوضـعف ضـبطه علـة، َ َ .

ِوعىل هذا يتحتم محل العلة املذكورة يف رشوط احلديث الصحيح عىل م ِ ِ ِ  .فهومها اخلاصُ

ِفلم حيتاجوا إىل حتديد العلة هبذا املعنى اخلـاص، وأما املحدثون قبل التصنيف ِألهنـم جعلـوا مفهـوم العلـة ؛ ِ

ِشامال لكل أنواع اخللل احلاصلة سواء كانت يف السند أو يف املتن ِ ِ ِّ ًظاهرة أو خفية، ً ً. 

                                         
 .٢/٢٢: توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار، للصنعاين)     ١(

 .١٢، ١١:معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، ص)      ٢(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤١٧ 

ما ا :ا  بأا    

ِمن املتفق َّ ٍ عليه بني املحدثني أن أسباب علة احلديث إنام تعود يف جمملها إىل واحد من سببني مهـاِ ِ
ُ ُالطعـن يف : َ

ِوالطعـن يف الـراوي قـد يكـون طعنـا يف عدالتـه. َّأو الـسقط يف الـسند، الراوي ً ِأو طعنـا يف ضـبطه، ُ وعـن هـذين . ً

ٌالسببني تتفرع أسباب كثرية ُ  : هيحيسن دراستها يف ثالث مسائل ، َّ

ُأسباب العلة التي تعود إىل ضعف عدالة الراوي: ًأوال ُ
ِ. 

ُأسباب العلة التي تعود إىل ضعف ضبط الراوي: ًثانيا ُ
ِ. 

ِأسباب العلة التي تعود إىل احلذر والتساهل والتدليس: ًثالثا ُ ِ َ ُ . 

ِوقد حتدثت عن هذه املسائل يف املطالب اآلتية ُ :  

  .د إ  ا ااويأب ا ا : ا اول

ِإن صالح الراوي وتقواه يدفعانه إىل البعد عن الكذب يف احلديث ِ
ُ كام يدفعانـه إىل ، ِأو التغيري والتبديل فيه، َ

َاحلذر من رواية ما يظن خطأه وومهه َ َ ُّ
ُأما إن ضـعفت عدالـة الـراوي. ِ َفـإن احلـديث ، ُوضـعف صـالحه وتقـواه، ُ

ِمعرض لكثري من العلل ِ ٍ ٌ َ وأنواع اخلللَّ ِ. 

ِومن الصور التـي تنـشأ عـن ضـعف عدالـة الـراوي
ِوتكـون سـببا مـن أسـباب دخـول العلـة يف احلـديث، ْ ِ ً :

ُالتدليس املحرم( َّ ِوتركيب األسانيد، ُ
ِواإلدخـال عـىل أحـاديثهم، ُوتلقـني الـشيوخ، ُرسقة األحاديث، ُ ُواخـتالق ، ُ

 : وبيان هذه الصور فيام يأيت، )املتون

 : التدليس بقصد تعمية أمر احلديث: األوىلالصورة 

ِّالتدليس يف اللغة مصدر من الفعل الرباعي  ٌِ ُّوأصله الثالثي ، )َّدلس(ُ َدلس(ُ ٍيدل عـىل سـْرت وظلمـة) ََ
َ َْ ُُّ ومنـه . ٍ

َالتدليس يف البيع ِوهو أن يبيعه من غري إبانة عن عيبه، ُ َ ٍ ِ َفكأنه خادعه وأتاه به يف ظالم، َ َ َّ)١(. 

ٍفالتــدليس هــو إخفــاء العيــب بلفــظ مــوهم،  االصــطالحوأمــا يف ِ ُ
 أو هــو كــام قــال اخلطيــب البغــدادي. )٢(

ٍوترك تسمية من لعله غري مريض وال ثقة، َاإلهيام ملا ال أصل له«: )ه٤٦٣ت( ِ
ٍّ ُ َّ َُ«)٣( . 

                                         
 .٢/٢٩٦: مقاييس اللغة، البن فارس: نظرُي)      ١(

 .١٦١:معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، ص: ينظر)      ٢(

 .٣٦١:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)      ٣(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤١٨ 

ِوهذا اإلهيام ليس قدحا فيمن يفعله من الرواة يف مطلق األحـوال َ ُِ
َ ًُ ِي يقـصد بتدليـسه َإال إذا ثبـت أن الـراو، ْ ُ

ِتعمية أمر احلديث املردود يف نظره ِِ ًألنه واحلال هذه يعد غاشا يف الدين؛ َ ًملبـسا أمـره عـىل املـسلمني، ُّ ِّ ُممـا يرتتـب ، ُ

ِعىل ذلك الطعن يف عدالته والقدح يف ديانته
ُ ُْ.  

ِوهذا التدليس الذي يطعن يف عدالة الرواة ويكون سببا من أسباب دخول العلـة  ِِ ِ ً ُ يف احلـديث إمـا أن يكـون ُ

ِتدليسا يف اإلسناد بإهيام السامع ملا مل يسمع ِ ِ ِوإما أن يكون تدليسا يف أسامء الشيوخ، ً ً. 

ُأما التدليس الذي يكـون يف اإلسـناد َويطعـن بـسببه يف عدالـة الـراوي فـصورته أن حيـذف املـدلس شـيخه ، ُ ُ ُ ُِّ َ ِ ُ

ًأو حيذف شيخا ضعيفا يف ا، ٌالذي هو ضعيف عنده ً َلسند بعد شيخه ليوهم سالمة اإلسنادَ َ َ
ِ ِ ِوتعمية أمـر احلـديث ، َِ َ

َومتشيته أو اإلغراب به عىل الرواة َ)١( . 

ِّصح عن قوم إسقاط املجروح وضم القوي إىل القـوي«: )ه٤٥٦ت( األندليس قال ابن حزم ِّ َِّّ ِ ُ ًتلبيـسا عـىل : ٍ

ُمن حيدث َّ ُ ُوغرورا ملن يأخذ عنه، َ ٌوخربه مردود، ٌه ظاهرُوفسق، ٌفهذا جمروح، ً  .)٢(»ُألنه ساقط العدالة؛ ُ

 ؟جـرح )٣(التـسوية تـدليس هـل: حجر ابن احلافظ شيخنا سألت«: )ه٨٨٥ت (البقاعي  برهان الدينقالو

 .)٤(»وغرور إليهم ُنقلَي ملن ٌخيانة فإنه؛ ٌجرح أنه َّشك ال: قالف

ٍ مــصعب بــن َخارجــة( يف ترمجــة )ه٣٥٤ت (ُمــا ذكــره ابــن حبــان، ومــن أمثلــة هــذا النــوع مــن التــدليس

ِّبعيُّالض ُكان يـدلس عـن غيـاث«: حيث قال، )َ َويـروي مـا سـمع مـنهم ممـا وضـعوه عـىل ؛ ِوغـريه،  إبـراهيمبـن ُِّ َ َ
ِ

ــه املوضــوعات عــن األثبــات، ِالثقــات عــن الثقــات الــذين رآهــم ــا وقــع يف حديث ُفمــن هن ِ ُال حيــل االحتجــاج ، َِ ُّ ِ

 .)٥(»بخربه

                                         
النكت عىل مقدمة ابن (يش يف ، قال اإلمام الزرك)تدليس التسوية(أطلق املحدثون بعد التصنيف عىل هذه الصورة من صور التدليس اسم )      ١(

ِوإنام يفعل من يفعله منهم يف راويني علم التقاؤمها واشتهرت رواية أحدمها عن اآلخـر حتـى يـصري معلـوم الـسامع «): ٢/١٠٥: الصالح َ ِ ِ ُ ُ ُ َُ َ
ِ ِ ُ ُ

سقطه فيبقـى  َمنه، ثم يتفُق له يف حديث أن يرويه عن رجل عنه فيعمد ذلك املسوي إىل ذلـك الرجـل في ِ ٍ
ُـ ِ ٍُ اإلسـناد ظـاهر االتـصال، فيـسوي َ

 .»ُّاإلسناد كله ثقات، وهذا رش أقسام التدليس

 .١/٢٤٢: ، والسخاوي يف فتح املغيث برشح ألفية احلديث٢/١٠٨: نقله عنه الزركيش يف النكت عىل مقدمة ابن الصالح)      ٢(

: رشح علـل الرتمـذي(صـورته كـام قـال ابـن رجـب احلنـبيل يف هذا املصطلح من املصطلحات التي استعملها املحدثون بعـد التـصنيف، و)      ٣(

 .»أن يروي عن شيخ له ثقة، عن رجل ضعيف، عن ثقة، فيسقط الضعيف من الوسط«): ٢/٨٢٥

 .١/٤٥٣: النكت الوفية بام يف رشح األلفية، للبقاعي)      ٤(

: الكامـل يف ضـعفاء الرجـال(ن تعمـد الكـذب، فقـال عنـه يف ويـرى ابـن عـدي أنـه مل يكـن ممـ. ١/٢٨٨: معرفة املجروحني، البن حبـان)      ٥(

ُهو ممن يكتب حديثه«): ٣/٥٠٣ ُ ُوعندي أنه إذا خالف يف اإلسناد أو يف املتن فإنه يغلط، وال يتعمد، وإذا روى حديثا منكرا فيكون البالء . ُ ُ َُّ ً ً ُُ

ُممن رواه عنه، فيكون ضعيفا، وليس هو ممن يتعمد الكذب َّ ً«. 



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤١٩ 

ِفيكون طعنا يف عدالة الراوي إذا كان القصد منه تعمية أمـر احلـديث، ِء الشيوخُوأما التدليس يف أسام َِ قـال ، ًُ

ِوأما تدليس الشيوخ«: )ه٨٥٢ت (ُاحلافظ ابن حجر  أو ٍبَلقـ أو ٍاسـم مـن بـه يـشتهر مل بـام هَشيخ َيصف أن  فهوُ

 يف ذلـك وقـع إذا كـام هَدَّتعمـ ممـن ٌخيانـة وهـو، هِشيخ ِلضعف ذلك ُيفعل وقد، ًغالبا للتكثري ًإهياما؛ ٍسبةِن أو ٍكنية

 .)١(»املستعان واهللا، اإلسناد ِتدليس

 : تركيب األسانيد: الصورة الثانية

ِّالرتكيب يف اللغة مصدر من الفعل الرباعي  ٌِ ِ
َركب(ُ َوزور، ويـأيت يف اللغـة بمعنـى اختلـق، )َّ : يقـال، َّولفـق، َّ

َركب الرجل القصة َّ َُ ِلفقها كذب: أي: َّ َ َ  .)٢(ًاَّ

ِفيظهر مـن تتبـع اسـتعامل هـذا املـصطلح أهنـم يقـصدون برتكيـب األسـانيد، وأما يف االصطالح ِ ِ ِِ ُّ َأن يعمـد : ُ َ

ِبعض الكذابني إىل تلفيق بعض األسانيد لبعض املتون الضعيفة أو املوضوعة مـن أجـل متـشيتها واإلغـراب هبـا ِ ِِ ِ ِ ُ .

ُوممـن أشــار إىل هـذا املعنــى احلـافظ ابــن شـاهني  ِتــاريخ أسـامء الــضعفاء (ِحيــث قـال يف بدايــة كتابـه ) ه٣٨٥ت(ُ ُ

ِكتاب أسامء «: )والكذابني
 ِالـضعيفة ِاملتـون عـىل َاألسـانيد بـونِّيرك والذين ... ^اهللا ِرسول ِحديث يف الكذابنيُ

 .)٣(»بِذَالك ُّأشد وهو

ِوتركيب األسانيد صورة من صور الكذب َ َ ٌُ ِوهو ناتج عن ضعف عدالة الـراوي و، ِ
ِقلـة ديانتـهْ ًويعـد سـببا ، َِّ ٌّ ُ

ِمن أسباب دخول العلة يف األحاديث املروية ِوقد أشار نقاد احلديث قبل التصنيف إىل هـذه الـصورة مـن صـور . ِ
ُ

ِالكذب يف جرحهم للرواة
: قـال،  حـسانبـن ُأخربين سهل«: )ه٢٣٤ت( املديني بن قول عيل: ومن أمثلة ذلك، ْ

َكان يف حجر أيب داود النخعي  ِ ْ
َكتاب فيه مصنَّف ابن أيب عروبةِ َ ِ ُ َوهو يركـب األسـانيد، ٌ ُ ٌحـدثنا خـصيف: يقـول، ُِّ َ َّ ،

ٌوحدثنا حصني ُ ٍوحدث عن مشيخة، َّ ِحسبت مولـده ومـوهتم فـإذا مـوهتم قبـل مولـده. ِّ ِ ِ
َ ْ ُ َ َ ، ٍ خالـدبـن ُمـنهم معبـد؛ ُ

 .)٤(»ُومهاجر أبو احلسن

ُ يركب األسانيد] واقدبن  عمربن هو حممد[ ُّالواقدي«: )ه٢٤١ت( حنبل بن ُوقال اإلمام أمحد ِّ«)٥( . 

                                         
 .١٧:عريف أهل التقديس بمراتب املوصوفني بالتدليس، للحافظ ابن حجر، صت)      ١(

َركب(مادة : ينظر)      ٢( َ ِيف تكملة املعاجم العربية، للمسترشق اهلولندي رينهارت بيرت آن دوزي) َ ُ :٥/٢٠٠. 

 .٣٩:تاريخ أسامء الضعفاء والكذابني، البن شاهني، ص)      ٣(

 .١٠/٢٠:  البغداديتاريخ بغداد، للخطيب)      ٤(

 .٤/٢٠: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)      ٥(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٢٠ 

ُوقال احلافظ محزة ّ إبـراهيم املعـروف بـابن الـثالج البغـداديبـن ِ حممـدبن اهللا عبد«:  يوسف السهميبن ُ َّ ُ َ ،

ِكـان معروفــا بالــضعف
ْ َّســمعت أبــا احلــسن الــدراقطني؛ ً ِومجاعــة مــن حفــاظ بغــداد يتكلمــون فيــه ) ه٣٨٥ت( ُ ً

ْويتهمونه بوض ِع األحاديث وتركيب األسانيدَّ ِ«)١( . 

ُوقال احلافظ أبو حممد احلسن
ُ مـروان الـتامر كـان يركـب بن ِ حممدبن ُّعيل«: )ه٣٧٥ت(ٍ عمرو بن ِّ عيلبن ٍ ُِّ ُ َّ

َولست أستجيز الرواية عنه، األخبار ُ ُ«)٢(. 

 : ُرسقة احلديث: الصورة الثالثة

ِّالرسقة يف اللغة مصدر من الفعل الثالثي  ٌِ ِ ُ َرسق(ِ َ ِوهو أصل يدل عىل أخذ يشء يف خفاء وسرت، )َ ٍِ ٍ ُّ ٌ)٣(. 

ٍأن يأخــذ الـراوي حــديثا ينفـرد بروايتــه راو عـن شــيخ: ُوأمـا يف اصـطالح املحــدثني فـرسقة احلــديث هـي ٍ ِ
ُ ً َ ،

ًفيدعي ذلك اآلخذ سامعه مـن ذلـك الـشيخ أيـضا ُِ ُّويف هـذا املعنـى يقـول احلـافظ الـذهبي. َ ُرسقـة «: )ه٧٤٨ت (ُ

ِّث أن يكون حمدث ينفرد بحديث فيجيء السارق ويدعي أنه سمعه مـن شـيخ ذاك املحـدثاحلدي َّ ِِّ َ ُ
ِ ٍ ُِ ٌُ َوأضـاف . )٤(»ِ

ِ لرسقة األحاديث معنى آخر)ه٩٠٢ت (احلافظ السخاوي ٍأو يكون احلديث عرف براو«: فقال، ِ َ ِ ُ ٍفيـضيفه لـراو ، ُ ُ ُ

َغريه ممن شاركه يف طبقته َ ِ«)٥(. 

ْرسقة احلديث سواء كانت بادعاء سامع احلـديث ممـن مل يـسمعه منـهُوالظاهر أن اهلدف من  ِ ِ
ٌ أو بإضـافته إىل ، َ

ِغري من عرف به من أهل طبقته َ ِ ُ َ ِإنام هو اإلغراب بوجود املتابعة، ِ ِ
ِأو نفي التفرد برواية احلديث، ُ

ُّ ُ . 

ٍوأما اختالق أسانيد كاملة لبعض املرويات ولزقها هبا بمتون ضـعيفة أو موضـو ٍ ُ ، ًفيعـد تركيبـا لإلسـناد، ٍعةُِ

ًوقد يسمى رسقة للحديث كام ذهب إىل ذلك احلـافظ الـذهبي َّ ، ]أي القلـب[ ذلـك َّتعمـد َومـن«: : حيـث قـال، ُ

َوركب َّحقه يف يقال الذي وهو، احلديث ُسارق فهو، له َليس ٍإسناد عىل ًمتنا َّ ُيرسق ٌفالن: َ ِ  .)٦(»احلديث َ

ِ ميزوا بني رسقة األحاديث وتدليس األسانيدَثم إن نقاد احلديث قبل التصنيف ِ ِ
ِومما يـشري إىل هـذا التمييـز ، َّ

ُما ذكره احلافظ حسني  ٍهـشام أيب( عـن، شـيبة أيب بن َعثامن ُسألت«: حيث قال، )ه٣٠١ت( ُّ إدريس اهلرويبن ُ

                                         
، وتـاريخ ٣٥٤:، وسؤاالت السلمي للدارقطني، ص٢٣٤:سؤاالت محزة السهمي للدارقطني وغريه من املشايخ يف اجلرح والتعديل، ص)      ١(

 .١١/٣٦٣: بغداد، للخطيب البغدادي

 .٢٢٥:ريه من املشايخ يف اجلرح والتعديل، صسؤاالت محزة السهمي للدارقطني وغ)      ٢(

 .٣/١٥٤: يف مقاييس اللغة، البن فارس) رسق(مادة : ينظر)     ٣(

 .٥/٨١٢: تاريخ اإلسالم، للذهبي)     ٤(

 .٢/١٢٥: فتح املغيث برشح ألفية احلديث، للسخاوي)     ٥(

 .٦٠:املوقظة يف علم مصطلح احلديث، للذهبي، ص)     ٦(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٢١ 

 وجـه عـىل أو، لتـدليسا وجـه أعـىل: ُقلـت .فريويـه، هِغـري َحـديث ُيـرسق إنـه، هـؤالء ِْربُخت ال: فقال ؟)ِّالرفاعي

 .)١(»؟!حدثنا: يقول وهو، ًتدليسا يكون كيف: فقال الكذب؟

ْفسارق احلديث مل يسمعه ممن فوقه ِوأما املدلس املـسوي لإلسـناد فقـد سـمع احلـديث ، َوإنام اختلق سامعه، ُ ِّ

ًثـم إن الـسارق يـرصح يف روايتـه بالـسامع كـذبا. لكنه أخفى الضعفاء منـه َ ََّّ َّ
ٍي لإلسـناد فيـأيت بـصيغة ِّوأمـا املـسو، ِ

 .ِّوال يرصح به، ٍمومهة للسامع

 : )رسقة األحاديث(ِومن أمثلة استعامل املحدثني قبل التصنيف ملصطلح 

: وقـال مـرة. كـان يـرسق األحاديـث،  سـويد لـيس بـيشءبـن أيـوب«: )ه٢٣٣ت( معـني بـن ما قاله حييـى

ٌصاحب األشجعي كذاب خبيـث«: ًوقال أيضا. )٢(»َّ سوي كان يدعي أحاديث الناسبن أيوب يـرسق حـديث ، ُ

 .)٣(»الناس

 ُيـرسق أنـه ُفِنعـر زلنـا مـا«: )احلـامين احلميـد عبـد بـن حييـى (يف )ه٢٤١ت (حنبـل بـن أمحـد ُ اإلمامقالو

 .)٤(»هاُفَّيتلق أو هاُيتلقط أو َاألحاديث

، ٍورشيــك، ٍكيــروي عــن مالــ«: )ِّ بحــر الكــويفبــن احلميــد عبــد(يف ترمجــة ) ه٣٥٤ت(ُوقــال ابــن حبــان 

َكان يرسق احلديث، ِوالكوفيني مما ليس من أحاديثهم ُال حيل االحتجاج به بحال، ُ ُّ«)٥(. 

 : ُتلقني الشيوخ: الصورة الرابعة

ِّالتلقني يف اللغة مصدر من الفعل الرباعي  ٌِ َلقن(ُ َّبمعنى فهم وعلم) َّ َ َّ
)٦( . 

ُفالتلقني هو أن يلقي أحد الروا، وأما يف االصطالح ْ ُ َة عىل الشيخ ما لـيس مـن حديثـهُ ِ َّلريويـه عـىل أنـه مـن ، ِ َ

ِوهو إما أن يكون هبدف االمتحان واالختبار. ِحديثه ِأو يكون هبدف الزيادة يف أحاديث الـشيخ مـا لـيس منهـا، ِ ِ ،

ِوهذا القصد األخري يدل عىل ضعف ديانة امللقن والقدح يف عدالتـه ْ ُِّ ِ ِ
ْ ُّ ُوهـو مـسلك كـان يفعلـه بعـض مـن، ُ ُ ْ قلـت ٌ

ُديانته وضعفت عدالته ْ ُُ َ . 

                                         
 .٤/٥٩٥: خ بغداد، للخطيب البغداديتاري)     ١(

 .١/١١٣: الضعفاء الكبري، للعقييل)      ٢(

 .٣٥٠: معني، صبن سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى)      ٣(

 .٣/٤١): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)      ٤(

 .٢/١٤٢: معرفة املجروحني، البن حبان)     ٥(

 .٥/٢٦٠: مقاييس اللغة، البن فارس: ظرين)      ٦(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٢٢ 

ُوالفرق بني التلقني والتلقن أن التلقني عمل يقوم به من قلت ديانتـه ْ ُ ٌ َ َّ ُّ ُوفاعلـه يقـال لـه ، ِ ٌملقـن(ِ ِّ َ عـىل صـيغ ) ُ

َّوأما التلقن فهو مصدر يدل قبول الشيخ الـذي ضـعف ضـبطه وإتقانـه ملـا لقنَـه إيـاه ذلـك الـراوي ، اسم الفاعل ُ َ ُُّ َ ُ ِ
ٌ

ٌملقن(: ويقال لصاحبه، ْ قلت ديانتهالذي َّ َ ِعىل صيغة اسم املفعول) ُ ِ . 

ٍّومن أمثلة التلقني قول ابن عدي ِ َحـدث بغـري «: )ِ حييـى البـزاربـن ِّ عـيلبـن ِاحلـسن( يف ترمجـة )ه٣٦٥ت (ُ َّ

ُحديث أنكرته عليه ًورأيت له ابنا أعور كهال، ٍ ْ َ ً ُذكر البغداديون أنه كان يلقن أباه ما ل، ُ ُِّ ِيس من حديثهَ
َ«)١(. 

 : اإلدخال عىل الشيوخ: الصورة اخلامسة

ِّاإلدخال يف اللغة مصدر من الفعل الربـاعي  ٌِ ِ ُّوأصـله الثالثـي ، )َأدخـل(ُ َدخـل(ُ ِيـدل عـىل الولـوج) َ ُ : يقـال. ُُّ

ٌكلمة دخيل َ ِأي أدخلت يف كالم العرب وليست منه: ٌ َ َ ِ ْ َ ِ ُ)٢( . 

ِأن يقوم بعـض الكـذابني بزيـادة بعـض األحاديـث يف  ِ عىل الشيخ هوُفاإلدخال، وأما يف اصطالح املحدثني ِِ ُ َ

ِأصل أحد الشيوخ ِوهذا اإلدخال دليل عىل ضعف العدالـة. )٣(وهي ليست منه، ِ ٌ ِوقلـة الـدين، ُ ٌوهـو سـبب مـن ، َّ

ِأسباب دخول العلة يف األحاديث املروية ِ. 

ًوقد جرح نقاد احلديث قبل التصنيف عددا من الرواة ِ َِ ُ َبسبب إدخاهلم األحاديث عىل الشيوخ، َ ومن ذلـك ، ِ

ٌإنام أيت قيس «: )ه٢٠٤ت(ِّقول أيب داود الطياليس  ِ مـن قبـل ابنـه]بن الربيـع الكـويف[ُ َ
كـان ابنـه يأخـذ أحاديـث ، ِ

ُفيدخلها يف فرج كتاب قيس وال يعرف الشيخ ذلك، الناس ُ ِ ٍ ِ َ ُ«)٤(. 

َكـان لـه ابـن يأخـذ حـديث مـسعر «: ) الربيـع الكـويفنبـ قيس(يف ) ه٢٤١ت(ٍ حنبل بن وقال اإلمام أمحد ٌ
ِ

ِفيدخلها يف حديث أبيه، واملتقدمني، وسفيان الثوري ُِ ْ  .)٥(»َوهو ال يعلم، ُ

َ يضع يف كتب الـشيوخ مـا مل يـسمعوا]ُّبن نجيح املرصي[ُكان خالد «: )ه٢٦٤ت(ُّوقال أبو زرعة الرازي  ِ ِ ُ ُ ،

ُويدلس هلم ِّ«)٦(. 

                                         
 .٣/٢٠٥: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)      ١(

 .١١/٢٤١: ، ولسان العرب، البن منظور٢/٣٣٥: مقاييس اللغة، البن فارس: ينظر)      ٢(

 .٢/١٢٣: التلخيص احلبري، البن حجر: ينظر)      ٣(

 .٢/١٧٢: التاريخ األوسط، للبخاري)     ٤(

 .٧/١٥٧: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)     ٥(

 .٢٩/١٨٦: ، وتاريخ دمشق، البن عساكر٣/٨٩١: الضعفاء، أليب زرعة الرازي)      ٦(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٢٣ 

َوذكرت له ابن العطار«: )ه٣٨٥ت(ِّته للدارقطني وقال احلاكم يف سؤاال َ ، ُّ احلـسني الرصـايفبن ُّوهو عيل، ُ

ِفـذكر مــن إدخالــه عــىل الــشيوخ شــيئا فــوق الوصــف َِ ً ِ َواختــذ حمــرضا بأحاديــث أدخلهــا عــىل ، َفإنـه أشــهد عليــه، َ َ ً َ

ِدعلج ْ  .)١(» أمحدبن ِ

ِومن أمثلة إعالل املحدثني لبعض األحاديث بكوهنا ِ َحاديث املدخلة  من األِ ِعىل كتب بعـض الـشيوخ قـول َ ُ

ُسألت أيب عن حديث رواه سعيد«: )ه٣٢٧ت(ِابن أيب حاتم  ٌّوهـو جـزري، امللـك عبـدَيعني ابـن ،  مسلمةبن ٍُ ََ ،

ِّإال عن الفضل الرخامي، ْومل أكتب عنه ُّ ِّ سـعيد األنـصاريبـن عن حييـى، ِ
عـن ، ِّ إبـراهيم التيمـيبـن ِعـن حممـد، ٍ

ٌالــسخي قريــب مــن اهللا(: ^ُقــال رســول اهللا : قالــت، عائـشة ٌبعيــد مــن ، ٌقريــب مــن النــاس، ٌقريـب مــن اجلنــة، ُّ

ٌهذا حديث باطل: ؟ قال أيب)٢(...)النار ُوسعيد ضعيف احلديث، ٌ َأخاف أن يكون أدخل له، ٌ ِ ُ َ«)٣(. 

ِومن ذلك قول ابن حبان  ج مـن طريقـه بعـد أن أخـر)  معاوية العتبـيبن العزيز عبد(يف ترمجة ) ه٣٥٤ت(ُ

ِيـؤم القـوم أقـرؤهم لكتـاب اهللا(: ًحديث أيب زيـد األنـصاري مرفوعـا َ َهـذا حـديث منكـر ال أصـل لـه«: )٤(...)ُ ٌ ٌ ،

َولعله أدخل عليه فحدث به وأما غري هذا احلديث من حديثه فيشبه حديث األثبات َِ ُ ْ
ِ ِ ِ

ُ َّ َ َُّ«)٥(. 

ٍّوالــذي يظهــر مــن تتبــع اســتعامالت املحــدثني لكــل مــن الت ِ ِلقــني واإلدخــال أن الفــرق بيــنهام يتمثــل يف أن ُّ ِ

ِمحل للشيخ عىل أن حيدث بغري حديثه: َالتلقني َ ِّ ُ ِوأما اإلدخـال فهـو الزيـادة يف كتـاب الـشيخ مـا لـيس منـه، ٌ ِ ُ وقـد ، ُ

ِّيطلق اإلدخال عـىل التلقـني يف اسـتعامل املحـدثني ومـن ذلـك قـول عبـاس الـدوري ِ ُ  ]ِبـن معـني[قيـل ليحيـى «: َُ

ُالرجل يلقن حديثه؟ قال: )ه٢٣٣ت( َُّ ُ ٌإذا كان يعرف إن أدخل عليه يشء: ُ َ ِ
ْ ُ ْ ُ  .)٦(»ِفليس بحديثه بأس، ِ

 

                                         
 .١٦٥:سؤاالت احلاكم للدارقطني، ص)     ١(

، )٨٦: األعـامل وثـواب ذلـك، صالرتغيـب يف فـضائل(، وابن شـاهني يف )٢٣٦٣: (، رقم)٣/٢٧: املعجم األوسط(أخرجه الطرباين يف )     ٢(

لـيس هلـذا «): ٢/١١٧: الـضعفاء(قـال أبـو جعفـر العقـييل يف ). ١٠٣٥٢: (، رقم)١٣/٢٩١: شعب اإليامن(، والبيهقي يف )٢٦٦: (رقم

ِاحلديث أصل من حديث حييى وال من حديث غريه  منها ُال يثبت«): ١٤/٣٦٩: العلل الواردة يف األحاديث النبوية(، وقال الدارقطني يف »ٌ

 .»يشء عىل وجه

 .٦/٩٦: العلل، البن أيب حاتم)     ٣(

ٍ ثابت، عـن بن  معاوية، عن أيب عاصم، عن عزرةبن العزيز من طريق عبد) ٥٢٩٩: (، رقم)٣/١٧٢: السنن الكربى(أخرجه البيهقي يف )     ٤(

ْعلباء ألنـصاري، أخرجـه مـسلم يف املـساجد ومواضـع ُوأصل احلديث صحيح من حـديث أيب مـسعود ا.  أمحر، عن أيب زيد األنصاريبن ِ

 ).٦٧٣: (، رقم)من أحقُّ باإلمامة: باب(الصالة، 

 .٨/٣٩٧: الثقات، البن حبان)     ٥(

 .٤/١٥٢): رواية الدوري(تاريخ ابن معني )     ٦(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٢٤ 

 : ُاختالق املتون: الصورة السادسة

ــون ــاختالق املت ــث وافرتاؤهــا: ِويقــصد ب ــأليف األحادي ُت ِ ــأ، ُ ــسبتها إىل الغــري عمــدا ال خط ًون ْ ِ ــع .  )١(ُ ُودواف

ٌاالختالق كثرية منها ِوترويج الكالم احلسن، ُةالزندق: ِ ُوتـوهم الـدعوة إىل اخلـري، ُونرصة املذهب، ُ وغريهـا مـن ، ُّ

ِالدوافع التي ترجع مجيعها إىل ضعف العدالة وقلة الديانة َِّ ُ ُ
)٢(. 

ًومن أمثلة الكذب يف احلديث زندقـة َ ِ : قـال،  سـليامنبـن ِعـن جعفـر، )ه١٧٩ت(ٍ زيـد بـن ُمـا ذكـره محـاد، ِ

َّسمعت املهدي يقول« ٍأقر عندي رجل من الزنادقة أنه وضع أربعمئة حديث: ُ
َ َ ٌ  .)٣(»ُفهي جتول يف أيدي الناس، َّ

ُومن أمثلة الكذب يف احلديث تروجيا للكالم احلسن ما ذكره أبو جعفر العقـييل  ِ  بـن عـن حممـد) ه٣٢٢ت(ً

ًال بأس إذا كان كالم حسن أن يـضع لـه إسـنادا«: سعيد املصلوب أنه قال َ ٌ عـن ) ه٢٧٩ت(ُّلرتمـذي وذكـر ا. )٤(»ٌ

ِّأيب مقاتل اخلراساين ِأنه حدث عن عون؛ ٍ ِ أيب شداد بأحاديث طـوال يف وصـية لقـامنبن َّ ِ ٍ
َّ ٍ َ يـا : ُفقـال لـه ابـن أخيـه، َّ

ٌحدثنا عون: ال تقل، ِّعم ٌإنه كالم حسن، يابن أخي: فقال، فإنك مل تسمع منه هذا؛ َّ ٌ«)٥(. 

ًومن أمثلة الكذب نرصة للمذهب ِأخربين رجـل مـن أهـل األهـواء«: )ه١٧٤ت( هليعة بن اهللا دعبقول ، ِ ٌ ،

َانظروا عمن تأخذون هذا احلديث: قال، َقد رجع عن رأيه ًفإنا كنَّا إذا رأينا رأيا جعلناه حديثا، َّ ً«)٦(. 

ِومـن أمثلـة الكـذب حـسبة لـدعوة النـاس إىل اخلـري ً  أبــا سـمعت«: قـال، )ه٣٦٥ت(مـا ذكـره ابـن عـدي ، ِ

ُعروبـة أيب ِجملس يف، انَّرَبح، َّاونديالنهاهللا  عبد  غالـب بـن  حممـدبـن هـو أمحـد[ ِاخلليـل ِلغـالم: ُقلـت: يقـول، َ

 .)٧(»العامة َقلوب هبا َقِّلنرق ناهاْوضع: قال هبا؟ ثِّدُحت التي ُالرقائق ُاألحاديث هذه: ]البرصي

 مـن كـان: فقـال ؟هِّرب عبد نب َميرسة عن، عةْرُزسئل أبو «: )ه٣٢٧ت(ًومن ذلك أيضا قول ابن أيب حاتم 

 ينإ: ُيقـول كـان؛ ًحـديثا َربعـنيأ َنحـو َقـزوين ِفـضائل يف َوضـع قـد؛ ًعاْوضـ َاحلـديث ُيـضع وكـان، هـواز األِهلأ

 .)٨(»ذلك يف ُأحتسب

                                         
 .١٥/١٥٤: يف لسان العرب، البن منظور) فرى(مادة : ينظر)     ١(

 .١/٣٦: وزياملوضوعات، البن اجل: ينظر)     ٢(

 .١/٢٥٨: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)     ٣(

 .٤/٧١: الضعفاء الكبري، للعقييل)     ٤(

 .١/٣٢٥: ، وفتح املغيث، للسخاوي٧٣٩:العلل الصغري، للرتمذي، ص)     ٥(

 .١/٢٥٥: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)     ٦(

 .١/٣٢٢: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)     ٧(

 .٨/٢٥٤: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)     ٨(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٢٥ 

ِومما يلتحق باختالق املتون ُما سامه بعض املتأخرين : ُ ِّوهـو أن يـدرج يف كـالم النبـي «، )َتـدليس املتـون(َّ َ ُِ^ 

ِّفيظن السامع أن اجلميع من كالم النبي ، ِغريهكالم  َ ُ : )ه٤٨٩ت(وفيه يقول اإلمام أبو املظفـر الـسمعاين . )١(»^َّ

ُ احلديث جمروحُحوفهذا مطر املتون يف ُسِّدلُي وأما من« ْ
ِ
َ ُوهو ممن حيرف،  العدالةْ ْ َ ََّ ُ

َ عـن مواضـعه وإن كـان َمِ الكلـِ َ

ْملحقا بالكذابني ومل يقبل حديثه َ ًَ«)٢(. 

ما اوي: اا   د إ ا ب اأ :  

ِيعد ضبط الراوي وإتقانه احلديث املروي من أهم العوامل التي تؤثر يف خلو احلـديث مـن العلـل الراجعـة  َِ ِ ِ
ِّ َُّ ِِّّ َ ُُ

ُألنه إن خف ضبط الراوي وضعف إتقانه تسلل اخللل والوهم إىل احل. إىل اخلطأ والوهم َ ُ َ َ ُ ُ ُ ٍديث من أوجه خمتلفـةَّ ٍ ِ ،

ٍومنافذ متعددة َ . 

 : )ٍضعف خاص(و، )ٍضعف عام(: َوالضعف الذي يعرتي ضبط الراوي عىل قسمني

  : ا ا: ا اول

ِويقصد بالضعف العام ُ َالضعف الذي يالزم الطبيعة البرشية: ُ َّ ُُ ِفال خيتص براو ثقة أو غري ثقة، ُ ٍ ٍ َّمن جهـة أن ، ُّ ِ

ًلرواة الناقلني لألخبار يمكن أن خيطئوا يف نقل األحاديث وروايتها ما داموا برشاَمجيع ا ِ ِِ ُ ِ. 

ًوهذه املسألة من املسائل املشهورة بني املحدثني قديام وحـديثا ًُ ِ ٌويـشري إليهـا كثـري مـن أقـول املحـدثني قبـل ، ِ

ُلت منْ يفُليس يكاد«: )ه١٦١ت( ُّسفيان الثوري: ومنها ما قال، التصنيف   .)٣(»ٌ أحدِطَلَ الغِ

ُومن يسلم«: )ه١٨١ت ( املباركبن اهللا عبدوقال    .)٤(»!م؟َهَ من الوَ

ــال ــىوق ــن  حيي ــنيب ــئ«: )ه٢٣٣ت ( مع ــدث فيخط ــن حي ــب مم ــست أعج ُل ِّ ــدث ، ُُ ــن حي ــب مم ــام العج ِّوإن ُ َ َ

ُفيصيب   .)٦(»ٌابَّ فهو كذِمن ال خيطئ يف احلديث«: ً أيضاقالو. )٥(»ُ

 . )٧(»!ن يعرى من اخلطأ والتصحيف؟َوم«: )ه٢٤١ت ( حنبلبن  أمحدوقال

                                         
 .٢/١١٣: النكت عىل مقدمة ابن الصالح، للزركيش)     ١(

 .١/٣٤٩: قواطع األدلة يف األصول، للسمعاين)     ٢(

 .١٤٤:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٣(

 .١/١٩١: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٤(

 .٣/١٣): رواية الدوري(تاريخ ابن معني )   ٥(

 .٣/٥٤٩): رواية الدوري(تاريخ ابن معني )   ٦(

 .٢٥٩:تاريخ أسامء الثقات، البن شاهني، ص)   ٧(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٢٦ 

وإن كـان ،  املاضـني إىل زماننـاِ من الـسلفٍ أثرِ وحاملٍ خربِليس من ناقل«: )ه٢٦١ت ( اإلمام مسلموقال

ُهم توقيا وإتقانا ملا حيفظ وينقلِّ الناس وأشدِمن أحفظ ُ ً ُإال الغلط والسهو، ً ِ ممكن يف حفظُ
 .)١(»هِه ونقلٌ

ه َّمع أنـ، امعَّ عند السِتُّ والتثبِ واإلتقانِ باحلفظِ العلمُ أهلَوإنام تفاضل«: )ه٢٧٩ت (لرتمذي اوقال اإلمام

ِ أحــد مــن األئمــةُ كبــريِ مــن اخلطــأ والغلــطْمل يــسلم َويف الــدنيا أحــد بعــد«:  حبــانِابــن وقــول .)٢(»هــمِ مــع حفظٍ ٌ 

َولو جاز ترك حديث م، !؟عرى عن اخلطأَي^ اهللا  ِرسول
ِ ِاز تـرك حـديثن أخطأ جلُ ن َ والتـابعني ومـِ الـصحابةُ

 .)٣(»ألهنم مل يكونوا بمعصومني؛ بعدهم من املحدثني

ٌوهذا الضعف البرشي العام لضبط الراوي له صور كثـرية مـن أمههـا
سـلوك (و، )االشـتباه(و، )النـسيان(: ِ

 : وبيان هذه الصور فيام يأيت، )القصور يف التعبري عن الرواية(و، )اجلادة

 : النسيان: األوىلالصورة 

ِالنسيان من طبيعة البرش ِلكن الناس خيتلفون يف هذه الطبيعة، ُ
ومـنهم مـن ، ُفمنهم مـن هـو بطـيء النـسيان؛ َ

 يـامن بـن حييـى«: )ه٢٣٤ت(ُ نمـري بـن اهللا عبـد بـن ويـشري إىل ذلـك قـول احلـافظ حممـد، )٤(هو رسيـع النـسيان

  . )٥(»ُرسيع النسيان، ُ رسيع احلفظ]العجيل[

ِ أن النسيان قد يكون يف حدوده الطبيعـة كام َ ِفينـسى الـراوي الـيشء بعـد الـيشء بـسبب قلـة التكـرار وقلـة ، َّ ِ َِّ ِ
َ

ِإنام يذهب العلم النسيان وترك املذاكرة«: )ه١٢٥ت(كام قال الزهري ، ِاملذاكرة ُ ُ َ ُ ُ
ِ«)٦( . 

 . )٧(»َّوربام نيس اليشء، ُأيوب كان حيفظ«: )ه٢٣٣ت( معني بن ومن ذلك قول حييى

ِوقد يكون النسيان عند الرواة متجاوزا حدوده الطبيعيـة بـسبب عـارض مـن العـوارض ٍَ ََ أو كـرب ، ٍكمـرض، ً

ٍســمعت مــن أيب صــالح ألــف حــديث«: )ه١٤٧ت(ومــن ذلــك قــول األعمــش ، ٍّســن َ ٍ ــم مرضــت فنــسيت ، ُ ُث ُ

َّ خالـد الكـويف بـن رباحُسمعت «: )ه٢٥٢ت( املثنى البرصي بن ومنه قول احلافظ أيب موسى حممد. )٨(»َبعضها
ٍ

                                         
 .١٧٠:التمييز، لإلمام مسلم، ص)   ١(

 .٧٤٦:العلل الصغري، للرتمذي، ص)   ٢(

 .١/١٥٣: اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، البن بلبان)   ٣(

 .٢/٢٧٩: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي: ينظر)   ٤(

 .٧/٦٢: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٥(

 .٢/٢٥٣: التاريخ الكبري، البن أيب خيثمة)   ٦(

 .٨٠: معني يف الرجال، صبن من كالم أيب زكريا حييى)   ٧(

 .٣٨٣:ب البغدادي، صالكفاية يف علم الرواية، للخطي)   ٨(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٢٧ 

َأبو معاوية حيدث عنك بيشء لـست حتفظـه اليـوم، يا أبا حممد:  عيينة يف املسجد احلرامبن يقول لسفيان ُ َُ ِّ
ٍ

ٌووكيـع ، ُ

ُحيدث عنك بيشء لست حتفظه اليوم َ ِّ
ْصدقهم: قال، ٍ ُفإين كنت قبل اليوم أحفظ مني اليوم، ِّ َ ُ«)١(. 

ًائيا يعد سببا من أسباب دخول العلة أو اخللـل واخلطـأ يف احلـديثًفالنسيان سواء كان طبيعيا أو فج ومـن ، ًُّ

ًهل علمت أن أحدا قال يف : ُقلت أليوب«: قال) ه١٧٩ت(ٍ زيد بن أمثلة ذلك ما ذكره محاد َّ ِأمرك بيدك(َ ِ ِ
إهنـا : )ُ

ًاللهم غفرا: ثم قال، إال احلسن، ال: ٌثالث إال احلسن؟ فقال ْ ُإال ما حـدثني قتـادة، ُ ٍعـن كثـري مـوىل، َّ َي سـمرةبنـ َ ُ ،

َعن أيب سلمة َعن أيب هريرة، َ ًفلقيت كثريا مـوىل: ٌقال أيوب، )ثالث(: قال، ^ِّعن النبي ، ُ َ َي سـمرةبنـ ُ ، ُفـسألته، ُ

ْفلم يعرفه ِ َفرجعت إىل قتادة، ْ ٍفاستنكار كثري موىل. )٢(»نيس: فقال، ُفأخربته، ُ َ ِّي سمرة للحديث املروي عنه إنـامبن ُ
ِ

َ ُ 

 .جاء بسبب نسيانه له كام قال قتادة

 : ُاشتباه االسم أو اللفظ: الصورة الثانية

ِاالشتباه هو تقارب اللفظ أو االسم املـسموع أو املقـروء مـع لفـظ أو اسـم آخـر أو اشـرتاكه معـه يف بعـض  ُ َِ ٍ ٍِ ِِ
ُ ُ

ِمما يوقع كثريا من الرواة يف اخللط بني بعض األسامء، ِالكلامت أو احلروف ِ ِ ِْ ً ُ  .)٣( أو األلفاظُ

ٌّواشتباه االسم أو اللفظ عىل الرواة ال يقترص عىل راو دون غـريه بـل هـو أمـر عـام  ٌ ِ ٍ
ُ

ِ ُ فيـه الـرواة الثقـات ُيقـعِ ُ

ِوغري الثقات
ِوهو سبب من أسباب دخول العلة أو اخللل يف األحاديث املروية. ُ ِ َ ِ ِ ٌ . 

ُسـألت أيب عـن «: حيـث قـال، )ه٣٢٧ت( حـاتم مـا ذكـره ابـن أيب، ِومن أمثلة اختالط األسامء عىل الرواة

ُحديث رواه زهري
َعن ابن بريدة،  حيانبن ُحدثنا واصل:  معاوية؟ قالبن ٍ ْالكمـأة ( يف ^ ِّعـن النبـي، عن أبيه، ُ

                                         
 .٨/٢٤٢: الثقات، البن حبان)   ١(

ِمـا جـاء يف أمـرك بيـدك: بـاب(أخرجه الرتمذي يف أبواب الرضاع، )   ٢( ِأمـرك بيـدك: بـاب(، والنـسائي يف الطـالق، )١١٧٨: (، رقـم)ِ : ، رقـم)ِ

ٌهذا حديث منكر«: ، وقال النسائي)٣٤١٠( َُ ه إال مـن حـديث سـليامن«: ِ، وقال الرتمذي يف تعليقه عىل احلديث»ٌ ُـهذا حـديث ال نعرف  بـن ٌِ

ِ زيد، وسألت حممدا عن هذا احلديث، فقالبن ٍحرب عن محاد ً  زيد هبـذا، وإنـام هـو عـن أيب هريـرة بن ٍ حرب، عن محادبن ُحدثنا سليامن: ُ

ِأمرك بيدك(وقد اختلف أهل العلم يف ... موقوف ِ
 اخلطـاب بـن هم، مـنهم عمـرِ، وغـري^، فقال بعض أهل العلم مـن أصـحاب النبـي )ُ

ُالقـضاء مـا قـضت، وقـال ابـن عمـر:  ثابتبن  عفان، وزيدبن وقال عثامن... ٌهي واحدة:  مسعودبن اهللا وعبد ْ ِإذا جعـل أمرهـا بيـدها، : َ
َ

ُوطلقت نفسها ثالثا، وأنكر الزوج، وقال َ ًَ ْ ُمل أجعل أمرها بيدها إال يف واحدة، استحلَف الزوج، وكان القول: َّ ُ ِْ ُ ٍ ِ
ِ قوله مع يمينـهَ : ُوينظـر. »...َ

 .٤/٣: الضعفاء الكبري، للعقييل

 .٦/٥٩: هتذيب اللغة، أليب منصور األزهري: ينظر)   ٣(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٢٨ 

َّواحلبة السوداء
ِ
ُعرضت عيل اجلنَّة: ^وقول النبي ، َّ َ ِأخطأ زهـري مـع إتقانـه: ؟ فقال)١(...)ُِ

 بـن ُهـذا هـو صـالح؛ ٌ

ًومل يدرك زهري واصال، ٌهو شيخ؛ ِّ حيان ليس بالقويبن ُوصالح، ٌوليس هو واصل، نَّحيا ٌ ُ«)٢(. 

ِفتقارب اسم  ِواشـرتاكهام يف عـدد مـن احلـروف، )ٍواصـل(مع اسم ) ٍصالح(ُ ٍ َأوقـع ، مـع احتـاد اسـم األب، ُ

ُوهو احلافظ الثقـة يف اخلطـأ فقـال، )ه١٧٢ت(َ معاوية بن َزهري  بـن صـالح(لـصحيح وا، ) حيـانبـن واصـل(: ُ

 ).حيان

 : سلوك اجلادة: الصورة الثالثة

ِاجلادة هي األسانيد والطرق التي تشتهر ويكثر دوراهنا عـىل ألـسنة املحـدثني لكثـرة األحاديـث املرويـة مـن  ِ ِ ِ
ُ ُ ُ ُ ُ ُ َّ

ِوسلوك اجلادة هو أن يسبق إىل لـسان الـراوي ذكـر طريـق مـشهورة عـن طريـق اخلطـأ. ِخالهلا ٍٍ ِ ِ
ُ ْ ِ َ ِ َ َّ َ وقـد اسـتعمل .)٣(ُ

َلزم الطريـق(أو ، )َسلك اجلادة(املحدثون قبل التصنيف للداللة عىل هذا املعنى مصطلح  كـام اسـتعمل بعـض ، )ِ

َّاتبع طريق املجرة(املحدثني بعد التصنيف مصطلح  َ َ َّ()٤( . 

ِوسلوك اجلادة أو لزوم الطريق قد يكون سببا من أسباب وقوع الـراوي يف الغلـط أو اخلطـأ ً ُ ُا يتـسبب يف ممـ، ُ ُ

ِإعالل احلديث املروي ِإن كان املنفـرد عـن احلفـاظ«: )ه٧٩٥ت(قال احلافظ ابن رجب . ِ
 قـد، حفظـه سـوء مـع، ُ

 إليـه ُِقسبَتـ َاملـشهور َالطريـق ألن، هِوخطئ هَمهَو يف رتابُي ُيكاد ال فإنه، هَخيالفون ُواحلفاظ، َاملشهور َالطريق َكَسل

 .)٥(»حيفظ ال نَم كهُلفيس، ًكثريا ُواألوهام ُاأللسنة

ِومن أمثلة وقوع الرواة يف اخلطأ بسبب سلوك اجلادة أو لزوم الطريق ِ ِِ  بـن ُما ذكره الفقيـه أبـو طالـب أمحـد، ِ

َسألت أمحد«: قال، )ه٢٤٤ت(ٍمحيد املشكاين  الـرمحن ال  عبـد: ؟ قـال) أيب املـوايلبن الرمحن عبد(ٍ حنبل عن بن ُ

                                         
ٌإن اجلنة عرضت عيل، فلم أر مثل ما فيها، وإهنا مرت يب خصلة من «): ٢٢٩٧٢: (، رقم)٣٨/٧١: املسند، لإلمام أمحد(لفظ احلديث كام يف )   ١( َّ ََ َّ َ ُِ

ٍعنَب ُ فأعجبتني، فأهويت إليها آلخذها فسبقتني، ولو أخذهتا لغرستها بني ظهرانيكم حتى تأكلوا من فاكهة اجلنة، اعلموا أن الكمأة دواء ِ َْ ُ ْ َُّ َُ ُ

ٍالعني، وأن العجوة من فاكهة اجلنة، وأن هـذه احلبـة الـسوداء التـي تكـون يف امللـح اعلمـوا أهنـا دواء مـن كـل داء إال ا ِّ ٌ ِ ُ َ َّ َِّ َ َ ْ ويف إسـناده . »ملـوتِ

ُ حيان غري ما ذكـرت بن ولصالح«: ِبعد أن ذكر بعض حديثه) ٥/٨٣: الكامل يف ضعفاء الرجال(قال فيه ابن عدي يف )  حيانبن صالح(

ُمن احلديث، وعامة ما يرويه غري حمفوظ ِجممع عىل ضعفه«): ١٩١:ديوان الضعفاء، ص(ُ، وقال احلافظ الذهبي يف »ُ
ْ ٌ َ«. 

 .٥/٥٦١: البن أيب حاتمالعلل، )   ٢(

 .٨٤٢، ٢/٨٤١: رشح علل الرتمذي، البن رجب احلنبيل: قارن)   ٣(

 .٢/٦٥٠: ، والسنن الكربى، للبيهقي١١٨:معرفة علوم احلديث، للحاكم، ص: ينظر)   ٤(

 .٢/٨٤١:رشح علل الرتمذي، البن رجب احلنبيل، ص)   ٥(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٢٩ 

َطبقًكان حمبوسا يف امل: قال، بأس به
ِّعـن جـابر عـن النبـي ، ًيروي حديثا البن املنكـدر، ُ حني هزم هؤالء)١(  يف ^ٍ

ُاالستخارة ليس يرويه أحد غريه ٌ ٌهو منكر، ِ ٌهو منكـر؟ قـال: ُقلت، َُ ُوأهـل ، ال بـأس بـه، ُنعـم لـيس يرويـه غـريه: َُ

ٌاملدينة إذا كان حديث غلط يقولون ٌ ِابن املنكدر: ِ ُعـن أنـس حييلـون ، ٌثابـت: يقولـونُوأهـل البـرصة ، ٍعـن جـابر، ُ ٍ

 .)٢(»عليهام

، َعـن قتـادة، ٍعـن سـعيد، ُّقـال لنـا األنـصاري: )ه٢٥٨ت(الواحد اهلاشـمي  عبد بن ِومن ذلك قول جعفر

َيقطـع الـصالة(:  قال^َّأن النبي ، عن أنس ُ ُالكلـب واحلـامر واملـرأة: َ ُهـذا احلـديث هبـذا «: قـال ابـن عـدي. )٣()ُ

ُاإلسناد ال نعرفه إ َوقد ترك جعفر الطريق الواضح إذ كان أسهل عليه، ٍال عن جعفر هذاِ َ َعـن قتـادة ، ٍعـن سـعيد: َ

 .)٤(»ٍّعن أيب ذر،  الصامتبن اهللا عبدعن ، ٍ هاللبن ِ أيب عروبة هذا عن محيدبن ُوروى سعيد، ٍعن أنس

ٍسألت أيب عن حديث رواه«: حيث قال، )ه٣٢٧ت ( ابن أيب حاتمًومثله أيضا ما ذكره ،  إسـحاقبن ُ حممدُ

ًأكمـل املـؤمنني إيامنـا (: ^عـن النبـي ، َعن عائـشة، عن أيب سلمة، )٥(ُ أيب ذباببن الرحيم عبد بن عن احلارث َ ُ

ًأحسنُهم خلقا ُ ُ()٦(.  

َعـن أيب سـلمة، ٍ عمـروبن ُورواه حممد ، ُحـديث احلـارث أشـبه: ؟ قـال أيب^عـن النبـي ، عـن أيب هريـرة، ََ

َ عمرو لزم البن ُحممد ِ  . أي رواية أيب سلمة عن أيب هريرة.)٧(»َطريقٍ

                                         
َيم يف البرصة، سمي بذلك ألنه أطبق عىل من فيهٌبضم امليم وفتح الباء اسم لسجن عظ: َاملطبق)   ١( ، وتصحيح ٢٨:البلدان، لليعقويب، ص: ينظر. ُ

 .٤٨٥:التصحيف وحترير التحريف، للصفدي، ص

 .٥/٤٩٩: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٢(

ُكان ممن يرسق احلديث، ويقلب «): الواحد عبد بن جعفر(، وقال يف ترمجة )١/٢١٥: معرفة املجروحني(أخرجه هبذا الطريق ابن حبان يف )   ٣( َ ُ

ُاألخبار، يروي املتن الصحيح الذي هو مشهور بطريق واحد جييء به من طريق آخر حتى ال يشك من احلديث صـناعته أنـه كـان يعملهـا،  َ َ َ ٌ َُ ُ ُّ ٍ ٍٍ
َ َ

ٍّ الـصامت عـن أيب ذر، فأخرجـه مـسلم يف بـن اهللا وأمـا حـديث عبـد. » فـالنبـن قال لنا فـالن: ُوكان ال يقول حدثنا يف روايته، كان يقول

 ).٥١٠: (، رقم)قدر ما يسرت املصيل: باب(الصالة، 

 .٢/٣٩٧: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٤(

 .٣/٧٩:اجلرج والتعديل، له، ص: ينظر). بن أيب ذباب الرمحن بن عبد احلارث(ترجم ابن أيب حاتم هلذا الراوي حتت اسم )   ٥(

مكـارم األخـالق ومعاليهـا (، واخلرائطـي يف )٢٤٣٢: (، رقـم)٢/٢٧٢: التاريخ الكبـري(رج حديث عائشة من هذا الطريق البخاري يف أخ)   ٦(

، وأخرجه الرتمذي يف أبواب اإليـامن، )٧٦١٤: (، رقم)١٠/٣٥٥: شعب اإليامن(، والبيهقي يف )٤٩: (، رقم)٣٧:وحممود طرائقها، ص

ٌهـذا حـديث حـسن، وال «: من طريق خالد احلذاء عن أيب قالبة عن عائشة ثـم قـال) ٢٦١٢: (، رقم...)يامنما جاء يف استكامل اإل: باب(

، )١١٦٢: (، رقم)حق املرأة عىل زوجها: باب(وأما حديث أيب هريرة، فأخرجه الرتمذي يف الرضاع، . »ًنعرف أليب قالبة سامعا من عائشة

 .»سن صحيححديث أيب هريرة هذا حديث ح«: ثم قال الرتمذي

 .٦/٣٥: علل احلديث، البن أيب حاتم)   ٧(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٣٠ 

ِففي مجيع هـذه األمثلـة دخلـت العلـة إىل األحاديـث بـسبب خطـأ الـرواة أو ، ِوسـلوكهم اجلـادة املـشهورة، ُ

َلزومهم الطرق املعروفة ُُ
ِ. 

 : القصور يف التعبري عن الرواية: الصورة الرابعة

ِوتتمثل هذه الصورة يف عدم قدرة الراوي عىل ْ َ ُُ ِ َ أداء احلـديث بألفاظـه وحروفـه كـام سـمعه ممـن فوقـهُ َ
ِ ِ ِ ِ وقـد ، ِ

ِأطلقت عىل هذه الصورة عبارة ٍوهـذا القـصور يمكـن أن يظهـر يف أشـكال ، )ُالقـصور يف التعبـري عـن الروايـة(: ُ
َ ُ

ٍمتعددة من أبرزها
َ  : يام يأيتوبيان هذه املصطلحات ف). ُأو مجع الشيوخ، ُأو اختصار احلديث، الرواية باملعنى(: ِّ

 : اختصار احلديث وأ، الرواية باملعنى: ًأوال

ٍويقصد بالرواية باملعنى أن يعرب الراوي عن معنى احلديث املروي بألفاظ وعبارات مـن عنـده ٍ ِ ِ
َ َوقـد أطلـق . ِّ

 ). اختصار احلديث(ًاملحدثون قبل التصنيف عىل هذا الشكل من أشكال الرواية أيضا مصطلح 

ِ اختصار احلديث قد يوقعـان الـراوي يف اخلطـأ يف نقـل احلـديثوالرواية باملعنى أو ِويكونـان مـن أسـباب ، ُ

 . دخول العلة فيه

ِومن أمثلة دخـول العلـة يف احلـديث بـسبب الروايـة بـاملعنى أو اختـصار احلـديث  حـاتمُمـا ذكـره ابـن أيب ، ِ

ُسألت أيب عن حديث رواه مـروان«: قال) ه٣٢٧ت( ٍ عـن أيب ، ٍعـن أيب حـازم، َكيـسان بـن َعـن يزيـد، ُّزاريَ الفـُ

ِ ركعتي الفجرّصىل(^ هريرة أن رسول اهللا   ؟ )١()ُ الشمسِ حني طلعتَ

ِغلط مروان يف اختصاره: قال أيب ُ َ َمن يكلؤنا الليلة(: ٍفقال لبالل، َفرَيف س ^ ُّإنام كان النبي؛ ِ ُ ، أنـا: ؟ فقـال)َ

ُفغلبه النوم ُّفقام النبي ، ُ الشمسِ حتى طلعتَ َفـأمر بـالال أن يـؤذن، ُ طلعـت الـشمسوقد، ^َ ِّ ُ ً  النـاس أن َوأمـر، َ

َصلوا ركعتي الفجرُي َ هبم الفجرّثم صىل، َ
 .)٣(» الشمسِ والفريضة بعد طلوعَفقد صىل السنة. )٢(

ٍعن سهيل، وذكر حديث شعبة، ُسمعت أيب«: )ه٣٢٧ت ( ابن أيب حاتمًومن األمثلة أيضا قول ، عن أبيـه، ُ

ٍال وضـوء إال مـن صـوت أو ريـح(: ^قـال رسـول اهللا : قال؛ عن أيب هريرة
ٌهـذا وهـم: قـال أيب. )٤()ُ اختـرص ؛ َ

                                         
، )١١٥٥: (، رقـم)ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل الفجر متـى يقـضيهام؟: باب(أخرج هذه الرواية ابن ماجه يف إقامة الصالة والسنة فيها، )   ١(

مصباح الزجاجـة يف زوائـد (قال البوصريي يف . )٢٦٥٢: (ُ، وابن حبان يف صحيحه، رقم)٦١٨٥: (، رقم)١١/٤٥: املسند(وأبو يعىل يف 

ُهذا إسناد رجاله ثقات«): ١/١٣٩: ابن ماجه ٌ«. 

 ).٦٨٠: (، رقم...)قضاء الصالة الفائتة: باب(أخرج هذه الرواية مسلم يف املساجد ومواضع الصالة، )   ٢(

 .٢/١٠٣: العلل، البن أيب حاتم)   ٣(

ال وضوء إال : باب(، وابن ماجه يف الطهارة وسننها، )٧٤: (، رقم)الوضوء من الريح: باب(ب الطهارة، أخرج هذه الرواية الرتمذي يف أبوا)   ٤(

 ، »هذا حديث حسن صحيح«: وقال الرتمذي). ٥١٥: (، رقم)من حدث



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٣١ 

ِشعبة متن هذا احلديث ٍورواه أصـحاب سـهيل عـن سـهيل.  أو ريـحٍال وضوء إال من صوت: فقال؛ ُ ٍ ، عـن أبيـه، ُ

َّإذا كان أحدكم يف الصالة(: قال^ عن النبي ، عن أيب هريرة ُ َّخيـرجن حتـى يـسمع فـال ؛ ًفوجد رحيا مـن نفـسه، ُ َ ُ َ

ًصوتا أو جيد رحيا ًَ ِ()٢(»)١(. 

 : مجع الشيوخ: ًثانيا

ُّواملقصود بجمع الشيوخ هو ما ذكره احلافظ ابن رجب احلنبيل حيث قال ُ ُُ َ  َعَمجـ إذا َالرجـل أن هـذا ومعنى«: ِْ

 ٍحـافظ مـن إال ُاجلمع هذا ُلَبْقُي فال، ْيتفق مل همَلفظ أن ُفالظاهر، ًواحدة ًةياقِس َاحلديث َوساق، ٍمجاعة ِحديث بني

 .وغـريه، اإلفـك ِحـديث يف لـه ٍشيوخ بني ُعَجيم ُّالزهري كان كام، همَواختالف هِشيوخ َاتفاق ُفِعرَي، حلديثه ٍمتقن

 وقـد. هِوغـري َإسـحاق ِابـن عـىل َرِنكـُأ كـام، هـذا ُطِضبَي ال ممن هِوغري ِّالواقدي عىل ُرَنكُي ِالشيوخ بني ُعْاجلم وكان

 .)٣(»ِّاألعرايب ٍفْوَع عىل ًأيضا ُشعبة َرَنكَأ

ِومن األمثلة عىل مجع الشيوخ الذي كان سـببا مـن أسـباب اخلطـأ أو أسـباب دخـول العلـة يف احلـديث ِ ِ مـا ، ً

ٍقــال يل شــعبة يف أحاديــث عــوف«: حيــث قــال) ه١٩٨ت(ُ ســعيد القطــان بــن ذكــره اإلمــام الناقــد حييــى عــن ، ُ

ٍخالس َ َ عن أيب هريرة إذا مجعهم]بن سريين[د وحمم، عن أيب هريرة، ِ ًترى لفظهم واحدا؟: ُقال يل شعبة! َ َ قـال . »َ

ٍكاملنكر عىل عوف«: )ه٣٢٧ت(ابن أيب حاتم  ) ِّ أيب مجيلـة األعـرايببـن ِعوف(َ احلجاج أنكر عىل بن ُفشعبة. )٤(»ِ

ًمجع الشيوخ إذا كان لفظ كل واحد منهم خمتلفا عن اآلخر ٍُ ِّ ِ َ ْ. 

َسـمعت أمحـد «: قـال) ه٢٨٥ت(ما ذكره احلـافظ إبـراهيم احلـريب ، ًأيضاومن األمثلة  َوذكـر ، ]بـن حنبـل[ُ

َليس أنكر عليه شيئا إال مجعه األسانيد: فقال، َّالواقدي َ ْ ً ُ
ِ ُوجميئه بمـتن واحـد عـىل سـياقة واحـدة عـن مجاعـة ربـام ، ُ

ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ َ

ُومل؟ وقد فعل هذا ابن إسـحاق: قال إبراهيم، اختلفوا ََ َ َ
ُحـدثنا عاصـم: يقـولكـان ؛ ِ  أيب بـن اهللا ُوعبـد، َ عمـربـن َّ

َوالزهري أيضا قد فعـل هـذا؛ ٌوفالن، ٌوفالن، بكر َ َُّ َوالـسبب إنكـار اإلمـام أمحـد عـىل الواقـدي اجلمـع بـني . )٥(»!ً ِّ ُْ

                                         
مـن ) ٣٦٢: ( رقـم،)الدليل عىل أن من تيقن من الطهارة ثم شـك يف احلـدث فلـه أن يـصيل بطهارتـه تلـك: باب(أخرجه مسلم يف احليض، )   ١(

 .احلميد عن سهيل  عبدبن طريق جرير

 .١/٥٦٤: العلل، البن أيب حاتم)   ٢(

 .٢/٨١٦: رشح علل الرتمذي، البن رجب احلنبيل)   ٣(

 .١/١٤٧: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٤(

 .٤/٢٤: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)   ٥(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٣٢ 

ِالشيوخ هـو ضـعف الواقـدي وعـدم متييـزه بـني اتفـاق الـشيوخ واخـتالفهم ِ ُ ِّ : ولـذلك قـال عنـه اإلمـام أمحـد، )١(ُ

ُلواقدي يركب األسانيدا« ُِّ«)٢(. 

 ما ص: اا ا :  

َويقصد بالضعف اخلاص الضعف الـذي ال يعـرتي مجيـع الـرواة ْ ِّ ُُ ِ ٍألسـباب خاصـة ، َوإنـام يعـرتي بعـضهم، ُ
َّ ٍ

ِتتعلق بقلة االهتامم ُ ِّأو كرب الـسن، ِأو باملرض، َّ ِ َ
ُأو ذهـاب الكتـب، ِ َل ضـبط َأو نحوهـا مـن العـوارض التـي جتعـ، ِ ُ

ِوال بـد مـن التمييـز بـني نـوعني مـن أنـواع الـضبط اخلـاص مهـا. ًالراوي ضـعيفا ِ ُالـضعف املـالزم(: ِ ُوالـضعف ، ُ

 : وبيان هذين النوعني فيام يأيت، )الطارئ

 : عف املالزم لبعض الرواةالض: النوع األول

ِقد يكون الضعف مالزمـا لـبعض الـرواة ِبـسبب عـدم اهـتاممهم بحفـظ احلـد ِ ِ ِ ِ ً ِيث وانـشغاهلم عـن مذاكرتـه ُُ ِ ِ

ِوهو ما قد يؤدي إىل ضعف ضبط الراوي، ِوحفظه ِ
ِودخول الوهم واخلطأ يف مروياته، ْ َ َ ُوقد أشار نقـاد احلـديث . ِ َ

ُأدركـت باملدينـة «: )ه١٣٠ت( ذكـوان بن اهللا عبدومن ذلك قول أيب الزناد ، ٍإىل هذا املعنى يف كثري من عباراهتم

ِما يؤخذ عنهم يشء من احلديث ،ُّكلهم مأمونون، ًمئة
ٌ  بـن ومثلـه قـول اإلمـام مالـك. )٣(»َليس مـن أهلـه: يقال، ُ

َأدركت مـشايخ باملدينـة أبنـاء سـبعني«: )ه١٧٩ت(أنس  َ
ِ َ ُال يؤخـذ عـنهم، َوثامنـني، ُ ٍويقـدم ابـن شـهاب، ُ ُ ُُ وهـو ، َّ

ِّدوهنم يف السن ُفتزدحم الناس عليه، َ ُ
ٌدركت هبذا البلد يعنـي املدينـة مـشيخة هلـم أ«: ًوقال اإلمام مالك أيضا. )٤(»ِ َ ُ

ٌفضل وصالح وعبادة ٌ ًما سـمعت مـن واحـد مـنهم حـديثا، ِّحيدثون، ٌ ٍ مل يكونـوا : اهللا؟ قـال عبـدومل يـا أبـا : قيـل، ُ

ِّيعرفون ما حيدثون ُ«)٥(. 

                                         
ُذاكرت يوما بعض احلفاظ، فقلت«: ، حيث قال)١/٤١٧: اإلرشاد يف معرفة علامء احلديث(يف ويؤيد هذا املعنى ما ذكره اخللييل )   ١( ُّالبخاري : ًُ

َمل خيرج محاد ْ ِ ِألنـه مجـع بـني مجاعـة مـن أصـحاب أنـس، فيقـول: ، قفـال! سلمة يف الصحيح، وهـو زاهـد ثقـة؟بن ُ ٌحـدثنا قتـادة، وثابـت، : ٍ ُ

ِ صهيب، وربام خيالُف بن العزيز وعبد ُ ُ ٍ ُيف بعض ذلك، فقلتُ ٍأليس ابن وهب اتفقوا عليه وهو جيمع بني أسانيد؟: ِ ٌحـدثنا مالـك، : فيقول! ُ

ُ صهيب، والليثبن ُوعمر َ سعد، واألوزاعي بأحاديث، وجيمع بني مجاعة غريهم؟ فقالبن ُ
ٍ ٍ

ُ َ ُابن وهب أتقن ملا يرويه وأحفظ له: ُّ ُ ٍُ«. 

 .٤/٢٠: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)   ٢(

 .١٥٩:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٣(

 .١٥٩:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٤(

 .١١٦:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٥(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٣٣ 

ِفاالنشغال بالعبادات والطاعات عن مذاكرة احلديث وتكريره قد يؤدي إىل ضعف ضبط الراو ِ ِ ِ ِِ ُويوقعـه ، يُ

ٍويف ذلك يقول احلـافظ ابـن رجـب ، يف األخطاء واألوهام ، ِفـظِاحل عـن ُالعبـادة هْتَلَشـغ مـن مـنهم«: )ه٧٩٥ت(ُ

 .)١(»قايشّالر َويزيد عياش أيب بن أبان ُمثل وهؤالء، َاملرسل َووصل، َاملوقوف َعَفَفر، حديثه يف مَهَالو رُفكث

ِوقد يكون سبب ضعف ضبط الراوي هو انـشغا ِ
ِله بعلـم آخـر غـري علـم احلـديثُ ٍِ َممـا يـرصف عنايتـه عـن ، ُ

ِمدارسة احلديث ومذاكرته ِومن ذلـك اهـتامم بعـض الـرواة بعلـوم الفقـه والفتيـا، ِ ِ ِ ِويـشري إىل هـذا الـصنف مـن ، ُ
ِّ

 ادونيكـ ال به ُاالشتغال عليهم َبِلْيغ حتى ِبالرأي املعتنون الفقهاء«:  بقوله)ه٧٩٥ت (ُالرواة ابن رجب احلنبيل

 َاملتـون ويـروون، ًكثـريا ِاألسانيد ِفظِح يف ئونِطُوخي، هَمتون وال، هَأسانيد قيمونُي وال، ينبغي كام َاحلديث َحيفظون

 .)٢(»بينهم ةَلَاملتداو ِالفقهاء َألفاظ شبهُت ٍبألفاظ يأتون وربام، ألفاظه يف َاحلفاظ ونُِفوخيال، باملعنى

 بـن قـال فيـه شـعبة، ) أيب سـليامنبـن ُمحـاد(: ةفـُة شـيخ اإلمـام أيب حنيومن األمثلة عىل هذا النوع من الروا

ُوعلق عليه ابن أيب حـاتم ، »ُال حيفظ، َيعني ابن أيب سليامن، كان محاد«: )ه١٦٠ت(احلجاج  : بقولـه) ه٣٢٧ت(َّ

ُيعني الغالب عليه الفقه« َوأنه مل يرزق حفظ اآلثار، ُ ْ َوذكـر محـاد، ُسمعت أيب«: ثم قال، »ُ َ َ : فقـال،  أيب سـليامننبـ َ

ِوال حيتج بحديثه، ٌهو صدوق
ُّ ٌهو مستقيم يف الفقه، ُ َّوإذا جاء اآلثار شوش، ُ َ«)٣(. 

ِوقد يكون ضعف الراوي بسبب انشغاله بعلم القراءات ِ ُ ُاإلمـام أبـو عمـر حفـص(ومـن أمثلتـه ، ْ َ  عمـر بـن ُ

ٌثقـة ثبـت كبـري ، ُوشـيخ النـاس يف زمانـه ،ُإمام القـراء«: )ه٨٣٣ت(قال فيه شمس الدين ابن اجلزري ) ُّالدوري ٌ ٌ

َأول مــن مجــع القــراءات، ٌضــابط َأبــو عمــر «: )ه٣٨٥ت(ُّهــذا اإلمــام الكبــري قــال فيــه احلــافظ الــدارقطني . )٤(»ُ ُ

ُّالدوري ُّوعلق عليه احلافظ الذهبي، )٥(»ٌوهو ضعيف، ُالرضير: ُيقال له، ُّ : قـول الـدارقطني«:  بقوله)ه٧٤٨ت (َّ

ِ ضـبط اآلثـاريريد يف؛ ٌضعيف
ٌأمـا يف القـراءات فثبـت إمـام، ْ ِوكـذلك مجاعـة مـن القـراء أثبـات يف القـراءة دون ، ْ ٌ َّ ٌ

ُفإهنم هنضوا بأعبـاء احلـروف وحرروهـا؛ ٍوحفص، ِّوالكسائي، ٍكنافع، احلديث َّ
. ومل يـصنعوا ذلـك يف احلـديث، ِ

َكــام أن طائفــة مــن احلفــاظ أتقنــوا احلــديث َومل حيكمــوا القــراءة، ًِ ِ
ْ ٍّوكــذا شــأن كــل مــن بــرز يف فــن، ُ َّ ِّ ُ ِومل يعــتن بــام ، ُ

 .)٦(»عداه

                                         
 .١/٣٨٩: رشح علل الرتمذي، البن رجب احلنبيل)   ١(

 .٢/٨٣٣: رشح علل الرتمذي، البن رجب احلنبيل)   ٢(

 .٣/١٤٧: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٣(

 .١/٢٥٥: غاية النهاية يف طبقات القراء، البن اجلزري)   ٤(

 .١٩٥:سؤاالت احلاكم للدراقطني، ص)   ٥(

 .٩/٤٢٤: سري أعالم النبالء، للذهبي)   ٦(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٣٤ 

 : الضعف الطارئ لبعض الرواة: الثاينالنوع 

ُوعرب عن هذا النوع من الضعف اإلمام احلاكم  ُ ٌقـوم ، ُالطبقة العـارشة مـن املجـروحني«: بقوله) ه٤٠٥ت(َّ

ُكتبوا احلديث ورحلوا فيه وعرفوا به َِ ُ ُفتلفت كتبهم ب، ُ ُ ْ َ ِأنواع من التلفَِ َ َّ ِاحلرق أو النهب: ٍ ْ
ِ

ِأو اهلدم، ْ ِأو الغـرق، ْ
أو ، َ

ِالرسقة ِ ِفلام سئلوا عن التحديث حدثوا هبـا مـن كتـب غـريهم، َّ ُ َُّ ِ
ُ ِأو مـن حفظهـم عـىل التخمـني فـسقطوا بـذلك، َّ ِ ،

ِ هليعة احلرضمي عىل حمله وعلو قدرهبن اهللا عبدمنهم  ْ ِّ ِّ ُّ«)١(. 

َتلقنُه أحاديث غـريه(و، )ُاختالط الراوي(ُد يكون يف صور متعددة أمهها وهذا الضعف الطارئ ق وبيـان ، )ُّ

 : هاتني الصورتني فيام يأيت

 : اختالط الراوي: الصورة األوىل

ُقال أبو احلسن ابن سيده األندليس، )اختلط (ِّ اخلاميسِ من الفعلٌ مصدر يف اللغةُاالختالط َ ْ
َخلـط الـيشء «: ِ َ َ

ُباليشء خيلطه ِ ً خلطاِ َوخلطه فاختلط، ْ ٌاختلط فالن«: وقال ابن منظور. )٢(»َمزجه: ََّ ُأي فسد عقله؛ َ ٌورجل خلـط ، َ ْ ٌِ

َبني اخلالطة َ ُ ْأمحق خمالط العقل: ِّ َُ َ ُ ُفاالختالط هو التداخل واالمتزاج وفساد العقل. )٣(»ُ ُ ُ. 

ِفهو نوع من أنواع الضعف الطارئ عىل الراويوأما يف االصطالح 
ْ ُ ييسء حفظهحيث، ٌِ ُ ُوختتلط املرويـات ، َ ُ

ٍفيحدث هبا عىل التداخل واالمتزاج من دون متييز أو معرفة، يف ذهنه ٍ ِ ِ ِ ُ ِّ َ ُ. 

َّواالختالط سـبب مـن أسـباب دخـول اخلطـأ واخللـل يف األحاديـث املرويـة ٌ
ِ ِ ِ ِ ٌكـام أشـار إىل ذلـك عـدد مـن ، ُ َ

ِومن ذلك قول ابـن حبـان ، النقاد ولكـن ، ِادَّبـُكـان مـن الع«: )ِّليم الليثـيُ أيب سـبـن ليـث( ترمجـة يف) ه٣٥٤ت(ُ

ِاختلط يف آخر  ِويأيت عـن الثقـات،  املراسيلُويرفع، َ األسانيدُبِلْفكان يق؛  بهُثِّدُحتى كان ال يدري ما حي؛ رهُ عمَ

، نبـل حبـن ُوأمحـد، ٍّ مهـديُوابـن، ُه حييـى القطـانَتركـ.  ذلـك كـان منـه يف اختالطـهُّكـل، بام ليس من أحـاديثهم

 .)٤(» معنيبن وحييى

َن أنكـر َ مـَإنام أنكـر«: ) عبيد اهللا السدويسبن حنظلة( يف ترمجة )ه٣٦٥ت ( عديِ ابنًمن ذلك أيضا قولو

ِ عمرهِ يف آخرَألنه كان قد اختلط؛ ِرواياته ُ ِ يف حديثه بعد اختالطهُ اإلنكارَفوقع، ُ ِ«)٥(. 

                                         
 .٦٧:املدخل إىل كتاب اإلكليل، للحاكم، ص)   ١(

 .٥/١١٤: م واملحيط األعظم، البن سيده األندليسيف املحك) خلط(مادة : ينظر)   ٢(

 .٧/٢٩٤: يف لسان العرب، البن منظور) خلط(مادة : ينظر)   ٣(

 .٢/٢٣١: معرفة املجروحني، البن حبان)   ٤(

 .٣/٣٤٢:  الرجال، البن عديءالكامل يف ضعفا)   ٥(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٣٥ 

َّوميـزوا ، املحدثون قبل التـصنيف عـىل الـرواة املختلطـنيَّوخلطورة االختالط وأثره يف إعالل الروايات نبه 

: )ه٢٩٠ت ( حنبـلبـن  أمحـدبـن اهللا عبـد ومن أمثلـة ذلـك قـول، قبل االختالط وبعده، الرواة اآلخذين عنهم

ِومن سمع مـن سـعيد: قال أيب« ِ
َومـن سـمع، ٌدِّه جيـُ فـسامع)١( أيب عروبـة قبـل اهلزيمـةبـن َ

 كـان أيب ِ بعـد اهلزيمـةِ

َضعفه   .)٢(»نعم: َ اختلط؟ قالٌكان سعيد: ُفقلت له، مَّ

: كيـف صـالح مـوىل التوأمـة؟ قـال: ُقلـت«: يف سؤاالته لإلمام البخاري) ه٢٧٩ت(وقال اإلمام الرتمذي 

ٌمن سمع منه قديام سامعه مقارب؛  يف آخر أمرهَقد اختلط َُ ً ًوابن أيب ذئب ما أرى أنه سمع منه قـديام، ِ َ
ِ يـروي عنـه ؛ ٍ

 .)٣(»مناكري

ِتلقن الراوي ألحاديث غريه: الصورة الثانية
ُ ُّ : 

َلقنَت (ِّ اخلاميسِ من الفعلٌ مصدر يف اللغةنُّالتلق ِبمعنى قبل ما يلقى إليه من العلم، )َّ َْ َِ
ُ ِ.  

ِوقد تقدم أن التلقن خيتلف عن التلقني يف أن التلقن عالمة عىل ضعف ضبط الراوي ٌ ُّ ُّ ََّ ُ ُألن من قوي حفظـه ؛ َّ َ

ِه وإتقانه ال يتأتى ألحد أن يلقنه ما ليس من حديثهُوضبط ٍِّ ُ)٤(. 

ِوالتلقن سبب من أسباب دخول العلة أو دخول اخلطأ واخللل يف األحاديث املروية ِ ِِ ِ ِ ِ ٌ قـول ويدل عىل ذلـك ، ُّ

َّسألت أيب عن أيب أيوب الـتامر «: )ه٢٩٠ت ( حنبلبن  أمحدبن اهللا عبد حيـدث عـن ]  ميمـونبـن حييـى: يعنـي[ُ

َخرقنا حديثه، ٍليس بيشء:  فقال؟ٍويونس،  البناينٍابتث َ َكان يلقن األحاديث، َ َُّ َُ«)٥(. 

ً صـدوقا إال أنـه ُكـان يزيـد«: )ي هاشمبن  أيب زياد موىلبن يزيد( يف ترمجة )ه٣٥٤ت (ابن حبان قول ومثله

َ كربامل َّ حفظه وتغريَ ساءِ ِّفكان يتلقن ما لقن، ُ َُّ ِديثه من تلقنيُ املناكري يف حَفوقع، َُ ِ غـريه إيـاه وإجابتـِ  مـن َه فـيام لـيسِ

  .)٦(»فظهِ حِه لسوءِحديث

                                         
حيث بايعـه النـاس يف املدينـة . ًبايعا ألخيه حممد املعروف بالنفس الزكية حسن، عندما خرج يف البرصة مبن اهللا  عبدبن فتنة إبراهيم: يقصد)   ١(

ًالنبوية، وذلك يف عهد اخلليفة العبايس أبو جعفر املنصور، لكن املنصور سري جيشا كبريا للقضاء عىل حممد النفس الزكية، وأخيـه إبـراهيم،  ً َّ

، واملنتظم يف ١٦٦:مقاتل الطالبيني، أليب الفرج األصبهاين، ص: ينظر. ه١٤٥وانتهت املعركة بمقتل حممد أوخيه إبراهيم، وكان ذلك سنة 

 .٩/١٤: ، وتاريخ اإلسالم، للذهبي٨/٩٤: تاريخ األمم وامللوك، البن اجلوزي

 .١/١٦٣): اهللا رواية ابنه عبد(العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد )   ٢(

 .٢٩١:العلل الكبري، للرتمذي، ص)   ٣(

 .١/٥٨٢: وفية بام يف رشح األلفية، للبقاعيالنكت ال)   ٤(

 .٣/٣٠١): اهللا رواية ابنه عبد(العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد )   ٥(

 .٣/١٠٠: معرفة املجروحني، البن حبان)   ٦(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٣٦ 

ِوقد نبه املحدثون قبل التصنيف عىل الـرواة الـذين يقبلـون التلقـني
َ ْوميـزوا صـحيح حـديثهم الـذي رووه ، َّ َ َ َّ

ِقبل طروء الضعف علـيهم
ْ

ِ ِعـن سـقيمه الـذي رووه بعـد طـروء الـضعف، ُ ُ ُ كتـب العلـل وأمثلـة ذلـك كثـرية يف. ِ

ٍ عـامر قـديام حديثـه أصـح منـه بـأخرةبـن ُكان هشام«: )ه٣٢٧ت (ابن أيب حاتمومنها قول ، واجلرح والتعديل
َ َ ًُّ ؛ ُ

ُوذلك أنه كان يلقن َُّ َفام لقن تلقن؛ َ ََّ َِّ ُوقديام كان يقرأ مـن كتابـه، ُ  بـن ُهـشام: ُسـمعت أيب يقـول«: ًوقـال أيـضا .)١(»ً

َعامر ملا كرب ِل ما دفُوك، َّ تغريِ
ُ َّوكل ما لقن تلقن، رأهَ إليه قَعُّ َِّ ُ ُّ ُّوكان قديام أصح، ُ  .)٢(»كان يقرأ من كتابه، ً

ِومن أمثلة تسبب التلقن يف إعالل حديث الراوي أو يف دخول اخللل إىل روايته ما ذكره أبو جعفر العقـييل ، ُّ

ُّ الفرويٍ حممدبن ُإسحاق«: حيث قال) ه٣٢٢ت( ُ ال يتابع عليهـاٍ كثريةَديثٍ جاء عن مالك بأحاْ َ ُوسـمعت أبـا . ُ

َّ الفروي كفُكان إسحاق: َ الصائغ يقولٍجعفر ُ ُّ ُكان يلقنو، ْ َُّ ُّمنها ما حدثناه عـيل، َ حـدثنا : قـال، العزيـز عبـد بـن َّ

ُّ حممد الفرويبن إسحاق ٍّعن سمي، ٌحدثنا مالك: قال، ْ َ : ^قـال رسـول اهللا ، َعـن أيب هريـرة، ٍعـن أيب صـالح، ُ

َمن قتل دون ماله فهو شهيد( ِ ُ()٣(.  

َمن أقال نادما أقال(: وبإسناده أن النبي عليه السالم قال ً ٍوله غري حديث عـن مالـك ال ، )٤() القيامةَ يومه اهللاُِ
ُ

ُيتابع عليه َ  .)٥(»واحلديثان حمفوظان من غري حديث مالك. ُ

َن حـديث اختلـف فيـه عـن الليـثبعد أن سـئل عـ) ه٢٦٤ت(ًومن األمثلة أيضا قو أيب زرعة الرازي  ِ  بـن ُ

ِّولكـن لقـن بـالعراق، ٍ أيب سـعيدبـن ُسـعيد: ِيف كتـاب الليـث يف أصـله«: ٍسعد؟ فقال أبو زرعـة . )٦(»عـن سـعد: ُ

ِّلكنه ملا رحل إىل العراق ومل يكن معـه أصـله لقـن مـا لـيس مـن حديثـه فـتلقن ،  سعد إمام ثقة مشهوربن فالليث ُ ُ

ِوذلك لعدم وجود كتابه  ِ  .معهِ

                                         
 .٤/٤٧٢: علل احلديث، البن أيب حاتم)   ١(

 .٩/٦٦: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٢(

، وابـن األعــرايب يف )١/١٠٦: الـضعفاء الكبـري(، والعقـييل يف )٨٩٦٦: (، رقـم)١٥/٣٧٤: البحـر الزخـار( البـزار يف أخـرج هـذه الروايـة)   ٣(

: ، رقـم)مـن قتـل دون مالـه: بـاب(وأصل احلديث أخرجه مـسلم مـن حـديث أيب هريـرة يف اإليـامن، ). ٢٣٠: (، رقم)١/١٤٢: املعجم(

)١٤٠.( 

، وابن حبان يف صحيحه، )١/١٠٦: الضعفاء الكبري(، والعقييل يف )٨٩٦٧: (، رقم)١٥/٣٧٤: لبحر الزخارا(أخرج هذه الرواية البزار يف )    ٤(

. »ْمـا روى عـن مالـك إال إسـحاق الفـروي«: ، وقـال ابـن حبـان)١١١٢٩: (، رقم)٦/٤٤: السنن الكربى(، والبيهقي يف )٥٠٢٩: (رقم

 غيـاث، بـن  معني، عـن حفـصبن ، من طريق حييى)٣٤٦٠: (، رقم) اإلقالةيف فضل: باب(ُوأصل احلديث أخرجه أبو داود يف اإلجارة، 

 .ورجال إسناده ثقات. ٍعن األعمش، عن أيب صالح، عن أيب هريرة

 .١/١٠٦: الضعفاء الكبري، للعقييل)   ٥(

 .٢/٤٨٩: العلل، البن أيب حاتم)   ٦(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٣٧ 

ُوأما حكم من قبل التلقني فنص عليه احلافظ  ََّ َُ ِ َمـن قبـل «: بقولـه، )ه٢١٩ت(ُ الـزبري احلميـدي بـن اهللا عبدَ ِ

ِّالتلقني ترك حديثه الذي لقن فيه ُُ َ ُ َوأخذ عنه ما أتقن حفظه، َ َِ ِ
َ ُإذا علم ذلك التلقني حادثـا يف حفظـه ال يعـرف بـه ، ُ َ َُ

ِ ً ُ َُّ ِ

َفأما من عرف به، ًقديام ِ ِ قديام يف مجيع حديثهُ ِ ُفال يقبل حديثه، ً ُ َ ِّوال يؤمن أن يكون ما حفظه مما لقن، ُ َُ ِ
َ ُ«)١(. 

ا ا :واا  أو ا ر أو اا د إ ا ب اأ :  

ِقد ال يكون سبب العلة ضعفا يف عدالة الراوي ًِ ْ ِأو ضعفا يف ضبطه وإتقانه، ُ ً ِ الـسبب وراء العلـة ُبـل يكـون، ْ
َ

ِأمور أخرى غري ضعف العدالـة أو الـضبط ِ
ْ ُ ِومـن أهـم أسـباب العلـة التـي ال تـرتبط بـالطعن  يف ديانـة الـراوي ، ٌ ُ ِ

ُوالتساهل، ِّالتوقي يف الرواية(: وإتقانه  : ُوبيان هذه األسباب فيام يأيت، )ُوالتدليس، ُ

ِّاالحتياط والتوقي يف الرواية: ُالسبب األول ُ : 

ِويتمثل هذا السبب يف أن بعض الرواة يكثر شكهم يف أثناء التحديث والرواية ِِ ُّ ُ َ َّ ُ ُويغلب عليهم اخلـوف مـن ، ُ ُ
ِ

ُفيلجؤون إىل وقف احلديث الذي رفعه غريهم، ِالتغيري يف احلديث املروي َ َ َْ
ِ ُأو رفعوه هم يف وقت آخر، ِ َ. 

ِفهذا احلذر أو االحتياط أو التـوقي يف رفـع احلـديث ْ ُ ِ يـؤدي إىل قـرص الـسندُ ِواخـتالف الروايـات املنقولـة ، ِ ِ ِ

ِللحديث الواحد مما يؤدي إىل إعالله أو ظهور اخللل فيه ِ ِ  . 

ِومن األمثلة التي تدل عىل هذا النوع من التوقي الذي يكون سببا من أسباب دخـول العلـة يف احلـديث مـا ، ً

َ زيد أثبت من ابن سلمةبن ُمحاد«: حيث قال) ه٢٦٢ت( شيبة بن ذكره احلافظ يعقوب َ ُ ٌوكل ثقـة، ٍ ٌّ َغـري أن ابـن ، ُ َّ َ

َزيد معروف بأنه يقرص األسانيد ُ ٌ َويوقف املرفوع، ٍ ُُ ِّوكثري الـشك بتوقيـه، ِ ِّ ُمل يكـن لـه كتـاب يرجـع ، ًوكـان جلـيال، ُ َ ٌِ

َفكان أحيانا يذكر فريفع احلديث، إليه ًُ ُ َوأحيانا هياب احلديث، ُ  .)٢(»ُوال يرفعه، ًُ

ِعنـدما سـئل عـن حـديث ابـن سـريين عـن أيب ) ه٣٨٥ت(ُمـا ذكـره اإلمـام الـدارقطني ، ً األمثلة أيضاومن ِ َِ ُ

: ؟ حيـث قـال)٣(...)َإذا أتيـتم الـصالة فأتوهـا وعلـيكم الـسكينة(: ^قال رسـول اهللا : هريرة ريض اهللا عنه قال

ِاختلف يف رفعه عن ابن سريين« َ ِ ُفرواه يونس، ُ ٍ عبيـدبن ُ َعـن أيب هريـرة ، َعـن ابـن سـريين، َحـسان بـن ُوهـشام، ُ ُ

                                         
 .١٤٩:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ١(

 .٣/١٠: يب التهذيب، البن حجرهتذ)   ٢(

 حسان عن بن من طريق هشام) ٦٠٢: (، رقم...)استحباب إتيان الصالة بوقار وسكينة: باب(أخرجه مسلم يف املساجد ومواضع الصالة، )   ٣(

سريين عن أيب من طريق أيوب عن ابن ) ٧٤٠٣: (، رقم)٢/١٣٨: املصنف(وأخرجه ابن أيب شيبة يف . ًابن سريين، عن أيب هريرة مرفوعا

 .ًهريرة موقوفا



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٣٨ 

ًعن أيوب وهشام موقوفا،  زيدبن ورواه محاد... ًمرفوعا ٍ َوقـد عرفـت عـادة ابـن سـريين أنـه ، ُورفعه صحيح... َ َ َ

ًربام توقف عن رفع احلديث توقيا ِّ َِّ ِ َّ ُ«)١(. 

 : التساهل يف الرواية: ُالسبب الثاين

ِقد يذكر الراوي بعض األحاديث التي حي َ ِفظها عىل سبيل املـذاكرةُ ِ أو ، ِأو املوعظـة، أو الفتـوى، ِأو املنـاظرة، ُ

ِفيتــساهل يف ذكـر أحاديــث بعــض الـضعفاء أو الكــذابني؛ نحـو ذلــك ِ ِِ ْ ِأو يتــساهل يف حـذف بعــض رواة الــسند ، ُ ِ ِِ ُ َ

ِلالختصار وغريه ِّبل قد يتساهل يف حذف السند كله، ِ ُ . 

ــساه ُومــن األمثلــة التــي تــدل عــىل الت ــو موســى حممــدُّ ــافظ أب ــى بــن ِل يف حــال املــذاكرة مــا ذكــره احل  املثن

ٍالرمحن يعني ابن مهدي عن حـديث عبدُسألت «: حيث قال، )ه٢٥٢ت( َوعنـده قـوم فـساقه، ٍ ٌ ُفـذهبت أكتبـه، َ ُ ُ ،

ُأي يشء تصنع؟ فقلت: فقال ُ ُّ
ُأكتبه: ٍ َ كنـت لـو: فقـال. َقـد جئـت بـه: ُفقلـت. ًفإن يف نفيس منه شـيئا، ْدعه: فقال. ُ ُ

ُوحدك حلدثتك به َّ  .)٢( »!ُفكيف أصنع هبؤالء، ََ

َلو كنـت وحـدك (: ُفقوله، ِكان أبو موسى من املالزمني لعبد الرمحن«: وعلق عليه اخلطيب البغدادي بقوله َ ُ

ِأراد أنه متى بان له أن احلديث عىل غـري مـا حدثـه بـه أمكنَـه اسـتدراكه إلصـالح غلطـه) ُحلدثتك به َ ِ َ َ َ ََّ ِمكنُـه ُوال ي، ِ

َذلك مع الغرباء الذين حرضوا عنده ُ مهـدي حيـرج عـىل أصـحابه أن يكتبـوا بـن الـرمحن عبـدوكان ، واهللا أعلم، ِ ِ ُ ٍِّّ ُ

ًعنه يف املذاكرة شـيئا ي يف «:  مهـديبـن الـرمحن عبـدُويؤكـد هـذا املعنـى قـول . )٣(»ِ ٌحـرام علـيكم أن تأخـذوا عنـِّ

ًاملذاكرة حديثا ْألين إذا ذاكرت تساهل؛ ِ ُ  . )٤(»ُت يف احلديثْ

ِولوجـود التـساهل يف حـال املـذاكرة حـذر املحـدثون مــن حتمـل األحاديـث عـنهم عـىل تلـك احلـال ُِّ َّ ِ ومــن ، ِ

وقــول احلــافظ أيب . »ًال حتملــوا عنـي يف املــذاكرة شـيئا«: )ه١٨١ت( املبــارك بـن اهللا عبــدأقـواهلم يف ذلــك قـول 

وقـول احلـافظ أبـو زرعـة . »ًملـوا عنـي يف املـذاكرة شـيئاال حت«: )ه٢٣٠ت( موسى التميمي بن إسحاق إبراهيم

 .)٥(»ًال حتملوا عني يف املذاكرة شيئا«: )ه٢٦٤ت(الرازي 

                                         
 .١٠/٢٨: العلل الواردة يف األحاديث النبوية، للدارقطني)   ١(

 .٢/٣٦: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي)   ٢(

 .٢/٣٦: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي)   ٣(

 .٢/٣٧: للخطيب البغدادياجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، )   ٤(

 .٢/٣٧: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي: تنظر هذه األقوال الثالثة يف)   ٥(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٣٩ 

ِومن األمثلة التي تدل عىل أن التساهل يف املـذاكرة يـؤدي إىل دخـول العلـة أو اخللـل يف احلـديث ِ ِ ِِ ِ مـا ذكـره ، ُّ

ٍحدثنا أبو كريب«: ُّالرتمذي فقال ُواحلسني، ِوأبو السائب، ُّرفاعيٍوأبو هشام ال، ُ حـدثنا أبـو : قـالوا،  األسـودبـن ُ

َعن جده أيب بردة، َ أيب بردةبن اهللا عبد بن ِعن بريد، ُأسامة ُالكـافر يأكـل (: قـال، ^ِّعن النبي ، عن أيب موسى، ِّ ُ ُ

ٍيف سبعة أمعاء ْمـن الوجـه ذاهـ مـن ٌغريـب ٌحـديث هذا:  ثم قال الرتمذي.)١()ٍواملؤمن يأكل يف معي واحد، ِ
ِقبـل ِ َ

ِ 

ْمن ويُر وقد، إسناده
َيـستغرب وإنـام... ^ ِّالنَّبـي عـن ٍوجـه غـري ِ ْ  بـن َ حممـودُسـألت. موسـى أيب ِحـديث مـن ُ

ِغيالن عن هذا احلديث؟ فقال ٍهذا حديث أيب كريب: َ ُ  .عن أيب أسامة، ُ

ٍكريـبُهذا حـديث أيب : ِ عن هذا احلديث؟ فقال]البخاري[ إسامعيل بن َحممد ُوسألت مل ، َعـن أيب أسـامة، ُ

ُنعرفه إال من حديث أيب كريب ِ ْ ِ ٍ غري واحد عن أيبَّحدثنا:  لهُفقلت. َعن أيب أسامة، ْ
َفجعـل، هبـذا أسامة ُ ُيتعجـب َ َّ 

َكريـب أبـا َّأن نرى كنَّا: ُحممد قالو! كريب أيب َغري هذا َّحدث ًأحدا َّأن ُعلمت ما: قالو  عـن َاحلـديث هـذا َأخـذ ُ

 .)٢(»املذاكرة يف َأسامة أيب

ُقال احلافظ ابن رجب  هَّأنـ ههنا ِّالبخاري  عنُّوما حكاه الرتمذي«: ِ يف تعليقه عىل هذا احلديث)ه٧٩٥ت (ُ

 هـذا ِيـرو مل أسـامة أبـا فـإن، للحـديث ٌتعليـل فهو، املذاكرة يف َسامةأ أيب عن هذا َأخذ ريبُك أبا َّأن رىَن اكنَّ: قال

 .)٣(»اإلمالء أو، امعَّالس حال بخالف، ٌتسامح فيها ُلَعُْجي ُواملذاكرة .كريب أيب ُغري ِتالثقا من ٌأحد عنه َاحلديث

ِوقد أشار كثري من النقاد إىل تساهل بعض املحدثني حتى يف غري املذاكرة ِ  بـن ومن ذلك قول اإلمام مـسلم، ِ

َبينَّا من قبل عن األئمة الذين نقلوا األخبار أهنم«: )ه٢٦١ت(احلجاج 
ِ ُِ َ كانت هلم تارات يرسـلون فيهـا احلـديث َّ ِ

ُ ٌ

ُوال يذكرون من سمعوه منه، ًإرساال
ِ َوتارات ينشطون فيهـا، ُ َ َ ِفيـسندون اخلـرب عـىل هيئـة مـا سـمعوا، ٌ ِ ِ

َ ِفيخـربون ، ُ ُ

َوبالصعود إن صعدوا، بالنُّزول فيه إن نزلوا ُّ«)٤(. 

ُانــت عــادة ملالــك يرفــع يفك«: )ه٣٥٤ت( حبــان بــن وقــال أبــو حــاتم
ٍ َيني األخبــار األحــاً ًيوقفهــا مــرارا؛ ِ ُ ِ

ُ ،

ًويرسلها مرة ُ ِ
ِويسندها أخرى عىل حسب نشاطه، ُ ِِ َ ُُ َفاحلكم أبدا ملن رفع عنـه، ُ ً ُ ًوأسـند بعـد أن يكـون ثقـة حافظـا ، ُ ً َ َ

ًمتقنا عىل السبيل الذي وصفناه ُ...«)٥(. 

                                         
 ).٢٠٦٢: (، رقم)املؤمن يأكل يف معي واحد، والكافر يأكل يف سبعة أمعاء: باب(أخرجه مسلم يف األرشبة، )    ١(

 .٧٥٩:العلل الصغري، للرتمذي، ص)   ٢(

 .٢/٦٤٧: رشح علل الرتمذي، البن رجب احلنبيل)   ٣(

 .١/٣٢: مقدمة صحيح مسلم)   ٤(

 .١١/٥٩١: اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، البن بلبان)   ٥(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٤٠ 

ُفهذا التساهل يف رواية احلديث يمكن أن يدخل من خالله اخللل  َِ ُِ َ ُ ُوهـذا اخللـل يتمثـل يف . ِإىل سند احلـديثُ

َإسقاط الراوي راويا أو أكثر من السند ً  .ِمما يعني دخول علة االنقطاع عىل سند احلديث، ِ

ُالسبب الثالث  : ُالتدليس واإلهيام يف الرواية: ُ

ِتقدم أن التدليس هـو إخفـاء العيـب يف الروايـة ِ ُ َ ِأو إهيـام غـري احلقيقـة يف روايـة احلـدي، َّ ِ فالتـدليس لـيس ، ثُ

ٍألن اللفظ الذي يأيت به املدلس موهم حمتمل غري رصيح، ًكذبا ُ ٌ ِِّ
ٌ

ِ
ُوتقدم أن التـدليس املحـرم هـو الـذي يقـصد بـه . ُ ِ

َ ََ َّ

ِالـراوي تعميـة أمـر احلـديث الـضعيف أو املكـذوب ِ ِ ِ ِوأن هـذا التـدليس دليـل عـىل ضـعف ديانـة الـراوي وقلـة ، َ ِ ِ َِّ ٌْ َ َّ

 .عدالته

ُس أشكاال أخرى ال تدخل يف التدليس املحرمَّلكن للتدلي َّكتمشية رواية من حيـسن املـدلس الظـن بـه وإن ، ً ُ ُِّ ُ ِ

ِكان جمروحا عند غريه ِأو بسبب وقوع النُّفرة بني املدلس وبني من يروي عنـه فيـسقطه مـن الـسند أو يبهمـه، ً ُ ُ
ِ

َ ِّ أو ، ِ

َلكون املروي عنه أصغر من الراوي ِكـام حـصل مـع الوليـد. )١(ق بالروايةٍأو ألمر آخر ال يتعل، ِّ  مـسلم عنـدما بـن َ

ِأسقط من أحد أسانيده  ِ سبب ذلـك ) ه٢٧٧ت(فبني أبو حاتم الرازي ، ) عباسبن اهللا عبد بن  عيلبن سليامن(َ

 ِلْالقتـ يف َأرسف َسـليامن ألن؛ دْالعمـ عـىل ِاإلسـناد مـن) سـليامن (تـرك ٍمـسلم بـن َالوليـد أن: أرى الذي«: فقال

 .)٢(»احلديث يف هُرْكِذ يكون أن هَيكر فكان، فيهم ِةوالنكاي

ُوقد ذكـر العالمـة ابـن الـوزير اليمنـي   ُوجـه فـام: َقلـت فـإن«: فقـال، ِبعـض أسـباب التـدليس) ه٨٤٠ت(ُ

 باسـمه َّرصح إن وخيـاف، ًصحيحا سِّاملدل عند هُحديث يكون أن: منها ٌكثرية ٌأسباب له: ُقلت الثقة؟ من ِالتدليس

ُفيدلس، ُيقبل ال  ِّبالـسب هُويتناولـ، الـراوي يكـره مـن ِاحلـرضة يف يكـون أن: ومنها، عنده ًصحيحة ًسنة َّردَي َّلئال هِّ

 وأمثـال، هِبـذكر ٍفتنـة يف َيقـع َّلـئال، هَاسـم الـراوي سِّفيـدل، لذلك ٍستحقاقا ِغري من ِواالنتقاص ِيبةِوالغ واألذى

 .)٣(»أعلم واهللا، ذلك

                                         
م،  مسلبن صح عن الوليد«): ١/٣٣٩: ميزان االعتدال(قال اإلمام الذهبي يف . ٢/١٣٠: النكت عىل مقدمة ابن الصالح، للزركيش: ينظر)   ١(

َبل وعن مجاعة كبار  فعله، وهذه بلية منهم، ولكنهم فعلوا ذلك باجتهاد، وما جوزوا عىل ذلك الشخص الذي يسقطون ذكـره بالتـدليس،  ُ َّ ٌ ُ

َأنه تعمد الكذب، هذا أمثل ما يعتذر به عنهم َّ«. 

 .٣/٤٢٢: العلل، البن أيب حاتم)   ٢(

 .٨/٣٢٠: م، البن الوزيرالعواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاس)   ٣(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٤١ 

ِالتدليس ليس نوعا من أنواع من االنقطاعومما ينبغي التنبه له أن  ً بل هو سبب مـن ، ًوال شكال من أشكاله، َ

ِفعلة االنقطـاع إنـام حتـصل يف بعـض حاالهتـا بـسبب التـدليس أو اإلهيـام . األسباب التي تؤدي إىل انقطاع السند ِ ِ ُ

ِالذين يقوم به بعض رواة احلديث ُ. 

َومن األمثلة التي تدل عىل أن التدليس قد  َّ ِيكون سببا يف دخول علـة االنقطـاع إىل سـند احلـديثُّ مـا ذكـره ، ً

َوذكر احلديث، ُسمعت أيب«: حيث قال، )ه٣٢٧ت ( أيب حاتمُبنا ََ ، عـن بقيـة، ه راهويـبـن ُ الـذي رواه إسـحاقَ

ُّحدثني أبو وهب األسدي: قال َال حتمـدوا إسـالم امـرئ حتـى ت(: قـال،  عمـرِعن ابن، حدثنا نافع: قال، ٍ ٍ َ  ِعرفـواَ

ْعق ِدة رأيهُ َ َ()١( . 

َّ له علة قلُهذا احلديث: قال أيب ٌَّ ُروى هذا احلـديث ع، ُ من يفهمهاِ  أيب بـن َعـن إسـحاق، ٍمـروَ عبـن ُبيـد اهللاَ

ُ عمرو كنيتهبن  اهللاُوعبيد.  ^ِّعن النبي،  عمرِعن ابن، ٍعن نافع، َوةْفر  بـن َفكأن بقيـة؛ ٌّوهو أسدي، ٍأبو وهب: ُ

َلكـيال يفطـن بـه؛ ٍي أسـدبنـ ونسبه إىل، ٍ عمروبن  اهللاَبيدُالوليد كنَّى ع  أيب فـروة مـن بـن َ إسـحاقَحتـى إذا تـرك، َُ

َط ال هيتدى لهَالوس ِوكان بقية من أفعل الناس هلذا، ُ ُ َّيف روايتـه عـن بقيـة] بن راهويه[ ُوأما ما قال إسحاق، َّ
عـن ، ِ

َغري أن وجهه عندي، ٌمَفهو وه، ٌحدثنا نافع: ٍأيب وهب َّ ِأن إسحاق لعله حف :َ َوملا يفطـن ، َ هذا احلديثَ عن بقيةَظَّ

ِملا عمل بقية من تركه إسحاق ِ ُِ َّ ِمن الوسـط وتكنيتـه عبيـد اهللا] بن أيب فروة[ َ  بقيـة يف َفلـم يفتقـد لفـظ، ٍ عمـروبـن ِ

ٌحدثنا نافع(: قوله  .)٢(»)عن نافع(أو ، )َّ

ِ الوليد استعمل يف روايته نوعني من التدبن ُفبقية ِدلس تدليس شيوخ بتكنيـة عبيـد اهللا: ليسَ ُ ٍ َ ٍ عمـرو بـام بـن َّ

َال يعرف ِودلس تدليس تسوية بإسقاط إسحاق، ُ ٍ
َ َ  . )٣(ألن إسحاق مرتوك احلديث؛  أيب فروة من السندبن ّ

 : ومن املسائل التي تتعلق بالتدليس عند املحدثني قبل التصنيف مسألتان

 .ُأنواع التدليس ومصطلحاته: األوىل

 .واإلرسالالفرق بني تدليس اإلسناد : انيةالث

 

                                         
 عمـرو، عـن بـن  سـليامن، عـن بقيـة، عـن عبيـد اهللابـن من طريق موسى) ٣٦٤:الكفاية يف علم الرواية، ص(أخرجه اخلطيب البغدادي يف )   ١(

لرجـال، هتـذيب الكـامل يف أسـامء ا: ينظـر.  أيب فروة مرتوك احلـديثبن ويف إسناده إسحاق.  أيب فروة، عن نافع، عن ابن عمربن إسحاق

 .٢/٤٥٢: للمزي

 .٥/٢٥٠: علل احلديث، البن أيب حاتم)   ٢(

مـرتوك «: ، وقـال أبـو حـاتم الـرازي» أيب فـروة كـذاببن إسحاق«: ، وقال ابن معني»ال حتل الرواية عندي عن إسحاق«: قال اإلمام أمحد)    ٣(

 .٢/٢٢٧: ح والتعديل، البن أيب حاتماجلر: ينظر. »ذاهب احلديث، مرتوك احلديث«: احلديث، وقال أبو زرعة الرازي



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٤٢ 

 : ُأنواع التدليس ومصطلحاته: املسألة األوىل

ِّيلحظ املتتبع لواقع عمل املحدثني قبل التصنيف أهنم كانوا يميزون بـني أنـواع التـدليس املختلفـة مـن دون  ُ
ِ ِ ُ

ًأن يطلقوا عىل كل نوع منها مصطلحا خاصا ً  .)١( )التدليس( بمصطلح َبل كانوا يشملون مجيع أنواعه، ٍ

َأطلق عليهام املحدثون بعد التصنيف مصطلحني، ُوالتدليس عندهم يشمل نوعني أساسيني َ تـدليس (: مها، َ

 ). وتدليس الشيوخ، اإلسناد

  :  اد: اع اول

هـذا وصـورة . )٣( )تـدليس اإلسـقاط(أو ، )٢()تـدليس الـسامع(: ُوقد سـامه بعـض املحـدثني بعـد التـصنيف

َالتدليس أن يسقط الراوي رجال من السند مومها السامع ممن فوقه ًَ ُ
ِ ِ

َّ ً  : وهذا النوع له صورتان، ِ

 : اإلسقاط يف وسط السند: الصورة األوىل

َوصـورته أن يـوهم ، )تـدليس التـسوية(وقد أطلـق املحـدثون بعـد التـصنيف عـىل هـذه الـصورة مـصطلح 
ِ ُ

ِالراوي حصول السامع بني شيخه أو شي َخ شيخه ومن فوقهَ
ِ ِ)٤( . 

ُوتعد هذه الصورة من أسباب دخول العلـة يف احلـديث ومـن األمثلـة عـىل هـذه الـصورة مـن واقـع عمـل ، ُّ

ُّ سعيد الدارمي بن ما ذكره احلافظ عثامن، املحدثني قبل التصنيف ، ]بن معـني[ُسمعت حييى «: قال، )ه٢٨٠ت(َّ

 ِاحلـديث مـن ُنقصُأ ويقول، ثقة عن ثقة َاحلديث ُوصلُي، ثقتني ِبني من َعيفَّالض َالرجل لقيُي الرجل عن ئلوس

 قـد هـو فـإذا، ٍبـيشء لـيس ٍكذاب عن َاحلديث َّلعل، يفعل ال ": فقال بذلك؟ َاحلديث ُنِّسُحي؛ ثقة عن ًثقة ُلِصَوأ

 .)٥(»ويُر كام به ُثِّدُحي ولكن، تهَّوثب هنََّحس

يــروي عــن ،  مــسلمبــن ُالوليــد«: حيــث قــال، )ه٣٨٥ت(ًومــن ذلــك أيــضا مــا ذكــره اإلمــام الــدارقطني 

ٍاألوزاعي أحاديث األوزاعي عن شيوخ ضعفاء ِّ ِّعن شيوخ قد أدركهم األوزاعي، َِّ َ ِّمثل نافع وعطاء والزهـري، ٍ ٍ ،

                                         
ُكان مدلسا يدلس عىل ألوان، وأرجو أنـه ال يتعمـد «): أيب بكر الباغندي(، يف ترمجة )٧/٥٦٤: الكامل يف ضعفاء الرجال(قال ابن عدي يف )   ١( َّ ُُ ُِّ ًِّ

 .»الكذب

 .١/١٥٨: النكت عىل كتاب ابن الصالح، البن حجر: ينظر)   ٢(

 .٢/١٠٢: عىل مقدمة ابن الصالح، للزركيشالنكت : ينظر)   ٣(

ًيرى احلافظ ابن حجر أن التسوية أعم من أن تكون تدليسا أو ال تكون؛ وذكر مثاال عىل ذلك بحذف اإلمام مالك لعكرمة موىل ابـن عبـاس )   ٤( ً

َاء من هو عنده ثقة، وحـذَف مـن لـيس ٌفهذا مالك قد سوى اإلسناد بإبق«: من السند؛ ألنه كان ال يرى االحتجاج به، علق عىل ذلك بقوله ٌَ

ُعنده بثقة، فالتسوية قد تكون بال تدليس وقد تكون باإلرسال  .٢/٦١٨: النكت عىل كتاب ابن الصالح، البن حجر: ينظر. »ُ

 .٢٤٣:، ص)رواية الدارمي(التاريخ، البن معني )   ٥(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٤٣ 

َفيسقط أسامء الضعفاء ُ ِ
ِّوجيعلها عن األوزاعي، ُ ٍ عـامر بـن اهللا عبـد عطـاء يعنـي مثـل ]و، والزهـري، نـافع[عن ، ُ

 .)١(» مسلمبن َوإسامعيل، ِّيَاألسلم

مـا ذكـره ابـن أيب حـاتم ، َّومن األحاديث التي أعلها املحدثون قبل التصنيف بسبب هذا النوع من التدليس

ُســألت أيب عــن حــديث رواه بقيــة«: قــال) ه٣٢٧ت( َّ
ٍ عــن ، عــن أيب الزنــاد،  حييــىبــن عــن معاويــة،  الوليــدبــن ُ

ِإن املعونة تأيت العبد من اهللا عىل قدر املؤونة(: ^ قال رسول اهللا: قال، عن أيب هريرة، األعرج َ ْ َ َِ َ َوإن الـصرب يـأيت ، َ ْ َّ

ِالعبد من اهللا عىل قدر املصيبة ْ ٌهذا حديث منكر: ؟ قال أيب)َ َُ َحيتمل أن يكون بـني معاويـة؛ ٌ  بـن ُعبـاد: وأيب الزنـاد، َ

 .)٢(»كثري

 كثري البـرصي الثقفـي بن ذا احلديث بإسقاط عبادوقد قام يف ه، )٣( الوليد مشهور بتدليس التسويةبن فبقية

حيتمـل أن يكـون بـني معاويـة ؛ ٌهذا حـديث منكـر«: وقول أيب حاتم، )٤(ٌألنه ضعيف مرتوك احلديث؛ من إسناده

 .واهللا أعلم،  فيه إشارة إىل هذا التدليس» كثريبن وأيب الزناد عباد

 : )٥(اإلسقاط يف أول السند: الصورة الثانية

ٌرة هي التي سامها كثري مـن املحـدثني بعـد التـصنيف وهذه الصو ٍولعـل أقـدم تفـسري ، )٦()تـدليس اإلسـناد(َّ

ُهلذه الصورة من صور التدليس ما ذكره اخلطيب البغدادي ُِ َرواية املحـدث عمـن عـارصه«: حيث قال عنها، ِ َّ
ِ ومل ، ِّ

َيلقه َفيتوهم أنه سمعه منه، ْ َ ُ
ِ

َّ َأو روايته عمن قد لقيه ما ، َ َّ  . )٧(»هذا هو التدليس يف اإلسناد، ْمل يسمعه منهُ

 : وطرق اإلهيام يف هذه الصورة متعددة وهي كام يأيت

 : ٍاإلهيام باستعامل صيغة حمتملة للسامع: الطريقة األوىل

 : ومن أهم الصيغ التي استعملها املدلسون إلهيام السامع ممن فوقهم

                                         
 .١٣٩:الضعفاء واملرتوكون، للدارقطني، ص)   ١(

 .٥/١٤٤: أيب حاتمالعلل، البن )   ٢(

َ الوليد مشهور بالتدليس، مكثر له عن الضعفاء، يعاين تدليس التـسوية، وهـو بن بقية«): ٣٧:أخبار املدلسني، ص(قال أبو زرعة العراقي يف )   ٣( ٌ ٌ

 .»أفحش أنواع التدليس

ْروى أحاديث كاذبة مل يسمعها«:  حنبلبن قال فيه اإلمام أمحد)   ٤( : ، وقـال ابـن أيب حـاتم»ضعيف احلديث ليس بيشء«:  معنيبن وقال حييى. »َ

ُ كثري، قلت يكتب حديثه؟ قالبن سألت أبا زرعة عن عباد« ُ ُ  .٦/٨٤: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم: ينظر. »ال: ُ

 .الختصاصه باملصنفني ال الرواة) املعلق(وال يدخل يف هذا املعنى مصطلح )   ٥(

: ، واملقنع يف علـوم احلـديث، البـن امللقـن٧٢:، واملنهل الروي، البن مجاعة، ص١٥٧:يث، البن الصالح، صمعرفة أنواع علم احلد: ينظر)   ٦(

 .١/٢٣٤: ، ورشح التبرصة والتذكرة، للعراقي١/١٥٤

 .٢٢:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٧(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٤٤ 

 : ) فالنقال(: صيغة: ًأوال

ُ يشري إىل ومما ِاستعامهلا من قبل بعض املحدثنيُ َ
ِ ُكنـت أعـرف إذا جـاء «: )ه١٦٠ت( احلجاج بن قول شعبة، ِ ِ ُ

، وحـدثنا سـعيد، وحدثنا احلسن،  مالكبن حدثنا أنس: يقول، كان إذا جاء ما سمع، مما مل يسمع، ما سمع قتادة

ٌوحدثنا مطرف  سـعيد بـن قـول حييـىومنه ، )١(»البةِقال أبو ق، ُ جبريبن ُقال سعيد: يقول، وإذا جاء ما مل يسمع، ِّ

أو أخـربين فهـو ، أخربنـا: وإذا قـال، حـدثني فهـو سـامع: فإذا قال، ًكان ابن جريج صدوقا«: )ه١٩٨ت (القطان

 .)٢(»قال فهو شبه الريح: وإذا قال، قراءة

 : )ذكر فالن(: صيغة: ًثانيا

] إمـام املغـازي[ مل أجـد البـن إسـحاق«: )ه٢٣٤ت ( املدينيبن ِّقول عيل، ومن أمثلة استعامل هذه الصيغة

 .)٣(»ٌذكر فالن: ن يقولووالباق، ٍمها عن أحدِ مل يرو...ينَرَ منكِإال حديثني

 : ) فالنَّحدث(: صيغة: ًثالثا

، ]بن دعامة الـسدويس[  قتادةِ إىل فمُنَّكنت أتفط«: )ه١٦٠ت ( احلجاجبن  شعبةقول استعامهلا ومن أمثلة

 .)٤(»َّحدث مل أكتب: وإذا قال ،ُثنا كتبتَّحد: فإذا قال

 : ) فالنعن(: صيغة: ًرابعا

فـال ) عـن(إن قال أخربنا أو حدثنا فهو ثقة وإن قـال «: ) الوليدبن بقية( يف )ه٣٠٣ت (سائي النَّ اإلمامقال

 .)٥(» عمن أخذهىدرُألنه ال ي؛ يؤخذ عنه

ُغا خمتلفة كَيِصِّفاملدلسون يستعملون   َ العنعنـةَّبل لعـل، ِوال يقترصون عىل العنعنة، هَ وعدمَ السامعُها حتتملُّلً

 اآلخـذين عـن ِ الـرواةِفُّ مـا تكـون مـن تـرصُ أن العنعنـة أكثـرُويؤكد ذلـك؛ )٦(ِاملستعملة عندهم ِ الصيغُّهي أقل

                                         
 .٣/٢٥٥: املعرفة والتاريخ، للفسوي: ينظر)     ١(

 .٣٠٢:، والكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص٤٣٣:فاصل بني الراوي والواعي، للرامهرمزي، صاملحدث ال)    ٢(

 .٢/١٧: املعرفة والتاريخ، للفسوي: ينظر)    ٣(

 .١٩٢:تاريخ ابن معني، رواية الدارمي، ص: ينظر)    ٤(

 .١٠/٣٤٧: ، البن عساكر، وتاريخ مدينة دمشق٧/٦٢٣: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي: ينظر)    ٥(

َإذا كانت العنعنة هي أقل الصيغ التي يستعملها املدلـسون، فلـامذا نـسب املحـدثون العنعنـة إىل املدلـسني ومل ينـسبوا إلـيهم : ُقد يتساءل املرء)    ٦( ِ ُ

ِبدال عن صيغ ) عن(ازوا استعامل أن الرواة اآلخذين عن الشيوخ ملا استج: َغريها من الصيغ التي تم احلديث عنها؟ واجلواب، واهللا أعلم ً

َّالتحديث والتدليس، وكثر ذلك يف الطرق واألسانيد طلبا لالختصار والتخفيف، ففي هذه احلالة غابت عن املحدثني الصيغ التي دلس هبا  ُ ً ِ ِِ

َاملدلسون، ومل يبق أمامهم إال إقامة العنعنة التي حتتمل السامع وعدمه مقام تلك الصيغ التي غابت ُ  . عنهمُِّ



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٤٥ 

ُإنـام اسـتجاز كتبــة  «)ه٤٦٣ت(ُّويـدل عـىل ذلـك قـول اخلطيـب البغـدادي ، هِوليـست مـن الـشيخ نفـس، ِالـشيخ َ َ َ َ

ِالقتصار عىل العنعنةِاحلديث ا
ٍملـة بإسـناد واحـدْ املجِ األحاديـثِبْتـَوحلـاجتهم إىل ك، كررهـاَ تِ لكثـرةَ ٍ  ُفتكـرار، ِ

ُيـشق ويـصعب، ٍعـن سـامعه مـن فـالن، ٌثنا فـالنَّحد: ِثِّ من املحدِالقول ُ ُّ َ فـساغ هلـم...ُ ، ِ هـذه الـرضورةِألجـل، ََ

 .)١(»عن فالن: ُاستعامل

ِن خالل حذف صيغة السامعاإلهيام م: الطريقة الثانية ِ : 

ٍويف اإلشارة إىل هـذه الطريقـة يقـول احلـافظ ابـن حجـر ُ ُ ِقـد يدلـسون بحـذف «: ِ  عـن ًفـضال ِاملومهـة ِغَالـصيِّ

 .)٢(»ذلك ونحو، عنه اهللا ريض ًجابرا َعِسم دينار بن وُعمر: يقول عيينة ُابن كان كام، حةَّاملرص

ُومن أمثلة هذه الطريقة من طرق اإلهيام  : قال، )ه٢٩٠ت( حنبل بن  أمحدبن اهللا عبدما ذكره  ،ِ

ٌحــدثنا هــشيم: قــال، حــدثني أيب« ُ ُإمــا املغــرية وإمــا احلــسن: قــال، َّ ًمل يــر بأســا : عــن إبــراهيم، ُ عبيــد اهللابــن ُ َ

َّبمصافحة املرأة التي قد خلت من وراء الثوب ِ ْ َ ِ َمل يسمعه هشيم من مغرية وال من احلسن: ُسمعت أيب يقول؛ ِ ٌ ُ  بـن ْ

 .)٣(»ُعبيد اهللا

 : اإلهيام من خالل استعامل أسلوب القطع: الطريقة الثالثة

ُوهــذه الطريقــة مــن طــرق تــدليس اإلســناد أطلــق عليهــا احلــافظ ابــن حجــر مــصطلح  ُ َُ ِ ِ
ْتــدليس القطــع(ُ َ( ،

ِثم يسكت ناويا قطع الكالم، حدثنا أو أخربنا: أن يقول الراوي: ُوصورته َ ْ  .)٤(فالنعن ، ٌفالن: ثم يقول، ً

ِّ عـيل املقـدميبن َعمر(يف ترمجة ) ه٢٣٠ت(ٍ سعد بن ومن أمثلة هذه الطريقة ما ذكره حممد َّ : حيـث قـال، )ٍّ

ًوكان يدلس تدليسا شديدا، ًكان ثقة« ً ُ َّسمعت وحدثنا: وكان يقول، ُِّ ُثـم يـسكت، ُ َ عـروةبـن ُهـشام: ُثـم يقـول، ُ ُ ،

ًكان هشيم يوما يقـول«: )ه٢٤١ت( حنبل نب ًومن ذلك أيضا قول اإلمام أمحد. )٥(»األعمش ٌ ، َّحـدثنا وأخربنـا: ُ

ْثم ذكر أنه مل يسمع َ ََّ ُتوسعون الطريـق حتـى يمـر الـصبي واملـرأة: ُقل هلم، يا صباح: فقال، ُ ُُّ َّ َ ُ
َّثـم قـال، ِ عـن ، ٌفـالن: ُ

َوفالن عن مغرية، َيونس ٌ«)٦( . 

 

                                         
 .      ٣٩٠:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)      ١(

 .٢/٦١٧: النكت عىل كتاب ابن الصالح، البن حجر)   ٢(

 .٢/٢٧٤): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٣(

 .٢/٦١٧: النكت عىل كتاب ابن الصالح، البن حجر: ينظر)   ٤(

 .٩/٢٩٢:    الطبقات الكربى، البن سعد)٥(

 .٢/٢٥٠): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٦(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٤٦ 

  :اإلهيام من خالل استعامل حرف العطف: الطريقة الرابعة

 أن«: ُوصورته كام قال احلافظ ابـن حجـر، )تدليس العطف(: ُوهذه الطريقة سامها املحدثون بعد التصنيف

، ِاآلخـر دون اِمهِأحـد مـن ذلـك َعِسم قد ويكون، فيه اشرتكا ٍشيخ من اهَعِسم ما هِشيوخ من ِالشيخني عن يروي

 عـن بالـسامع َثَّحـد وإنـام، ًأيـضا ِبالسامع عنه ثَّحد هأن ُمِفيوه، عليه الثاين ُويعطف، بالسامع ِلَّاألو عن ُحِّفيرص

 .)١(»فالن َثَّحد أي ٌفالن: فقال َعْالقط نوى ثم، األول

 حنبـل بـن ُومما يشري إىل هذه الطريقة من طرق التدليس عند املحدثني قبل التـصنيف مـا ذكـره اإلمـام أمحـد

ِّالتدليس من الريبة«: حيث قال، )ه٢٤١ت( ًوذكر هشيام، ُ ُ َ ًكان يدلس تدليسا وحشا: فقال، َ ًِ
َ ُ ِوربام جاء بـاحلر ْف ، ُِّ

ْ َُّ

ٍالذي مل يسمعه فيذكره يف حديث آخر
ُ ُ ُإذا انقطع الكالم يوصله؛ ْ ِ

ُ َ«)٢(. 

ٍّوطريقة الوصل التي كان يتبعها هشيم ذكرها اإلمام أمحد يف مثال عميل
ٍ

ٌ ُ ُ ْ َِ َّ اهللا  عبـدَّوذلك مـا حـدث بـه ابنـه ، ِ

 َّأن( ٍعبــاس ابـن عـن ٍصـالح أيب عــن، ُّالكلبـي اَنـَأخرب: قـال، شيمُهــ حـدثنا: قـال أيب ثنيحـد«: قـال) ه٢٩٠ت(

: قـال، ٌشيمُهـ ثناَّحد: قال أيب حدثني«: قال ثم؛ )٣()ًسهام ِجلَّوللر ِسهمني ِسَرَللف َخيرب َيوم َجعل  ^اهللا َرسول

 مـن، ٌشيمُهـ هْيـسمع مل: يقـول أيب ُ سـمعت.ذلك مثل )٤( ^النبي عن َمرُع ِابن عن ٍنافع عن، َعمر بن اهللا ُبيدُوع

 .)٥(»اهللا ِبيدُع

ِّفهذا احلديث ساق له هشيم سندين أحدمها عن شيخه الكلبي
ِ ُ ُ ُّحـدثنا الكلبـي(: وقـال يف أولـه، َ : والثـاين، )َّ

ِعن شيخه عبيد اهللا َ يـذكر ًعطفـا عـىل حـديث الكلبـي مـن غـري أن)  عمـربن ُوعبيد اهللا(: وقال يف أوله،  عمربن ُِ

ُصيغة سامعه من شيخه عبيد اهللا ِ َوهـشيم مل يـسمع هـذا احلـديث مـن شـيخه عبيـد اهللا لكنـه عطـف حديثـه عـىل . َ َ ُ ِ
ٌ ُ

َحديث الكلبي ليوهم سامعه من عبيد اهللا كام سمعه من الكلبي
ِ ُِ َ َ

ِ. 

                                         
 .٢/٦١٧: النكت عىل كتاب ابن الصالح، البن حجر)   ١(

 .٤٢:، ص)رواية املروزي( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٢(

، واإلمام أمحد يف )١٨٦:تاريخ املدينة، ص(، وابن شبة يف )٣٣١٧٠: (، رقم)٦/٤٨٨: املصنف(رجه ابن أيب شيبة يف حديث ابن عباس أخ)    ٣(

: ، وقـال أبـو إسـحاق اجلوزجـاين»مـرتوك احلـديث«: ، قال فيه اإلمام النسائي) السائب الكلبيبن حممد: (، ويف إسناده)٢/٢٦١: العلل(

 .٧/٢٧٧:  الرجال، البن عديالكامل يف ضعفاء: ينظر. »كذاب ساقط«

كيفيـة قـسمة : بـاب(، ومسلم يف اجلهاد والسري، )٢٨٦٣: (، رقم)سهام الفرس: باب(حديث ابن عمر أخرجه البخاري يف اجلهاد والسري، )   ٤(

 ).١٧٦٢: (، رقم)الغنيمة بني احلارضين

 .٢/٢٦١): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٥(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٤٧ 

ــف ــرف العط ــتعامل ح ــة اس ــناد بطريق ــدليس اإلس ــل ت ــن أمث ِوم ِ
ْ

ــو ، ِ ــام أب ــره اإلم ــا ذك ــدم ــ عب اكم اهللا احل

 َنِففطـ، َدليسَّالتـ منـه يأخذوا ال أن عىل ًيوما اجتمعوا شيمُه أصحاب من مجاعة أن حدثونا«: قال، )ه٤٠٥ت(

 ُستَّدلـ هـل: هلـم قـال فـرغ فلـام، إبـراهيم عن، ُومغرية، ٌنيصح حدثنا: رهُيذك ٍحديث ِّكل يف ُيقول فكان، لذلك

 ٍمـسموع ُغري ُومغرية، ٌحصني حدثني: ُقلت إنام، ُذكرته مما ًحرفا َغريةُم من ْعَأسم مل: فقال، ال: فقالوا اليوم؟ ُلكم

 .)١(»يل

مع اخ: اا  :  

َهذا املصطلح استعمله املحدثون بعد التصنيف ُوفرس معنـاه اخلطيـب ، )٢()تدليس األسامء(ُوسامه بعضهم ، َ

 : ُّالبغدادي بقوله

ِّفمثل أن يغري اس، ُفأما التدليس للشيوخ« ِم شيخه لعلمه بأن الناس يرغبون عن الرواية عنهُ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ ْ ِأو يكنيـه بغـري ، َ ِ

ِكنيته ِأو ينسبه إىل غري نسبته املعروفة من أمره، ُ ِ ِ
ُ«)٣(. 

ُوهــذا النــوع مــن التــدليس أشــار إليــه غــري واحــد مــن املحــدثني قبــل التــصنيف ومــن ذلــك قــول احلــافظ ، َ

 ُثِّدُوحيـ، َاملعـروفني عـن َثَّحـد َثَّحد إذا ِاحلديث ُحسن ٌثقة هو يدالول بن ُبقية«: )ه٢٦٢ت( شيبة بن يعقوب

 .)٤(»همِأسامئ إىل ناهمُك وعن، ناهمُك إىل همِأسامئ عن ُيدَوحي ِالضعفاء وعن، احلديث مرتوكي ٍقوم عن

ُومن ذلك أيضا ما ذكره احلافظ عباس  عـن ]بـن معـني[ُسألت حييى «: قال، )ه٢٧١ت(ُّ حممد الدوري بن ً

ٍديث هشيمح ُ
َهـشيم مل يلـق أبـا : َمن أبو إسـحاق هـذا؟ فقـال حييـى: ُفقلت له... ٍعن أيب قيس، َعن أيب إسحاق، ِ ٌ ُ

ُوالذي يدلس عنه الذي يقال له، )٥(ًومل يلق أيضا أبا إسحاق، إسحاق السبيعي ُِّ  .)٦(»أبو إسحاق الكويف: ُ

 عـىل هـذا النـوع مـن التـدليس يف ترمجـة )ه٣٨٥ت(ومن األمثلـة الطريفـة التـي ذكرهـا اإلمـام الـدارقطني 

ُ عـن مهـام يـدلس ]يـروي[ الربيـع هـذا الـذي بـن إن سـليامن: ويقال، ُال يعرف«: ُقوله، ) مسلم الزاهدبن مهام( ُِّ

َاحلديث عن رجال ال يعرفون ُ ٍ َويسميهم بأسامء من قبله، َ َ َغري أسامءهم؛ ُ ُيـذهب إىل ،  مسلمبن مهام: َّفسمى هذا، َّ

                                         
 .َّ، ومل يذكر احلاكم من حدثه هبذه القصة١٠٥:معرفة علوم احلديث، للحاكم، ص)  ١(

 .٥٠:املوقظة يف علم مصطلح احلديث، للذهبي، ص: ينظر)   ٢(

 .٢٢:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٣(

 .١٠/٣٣٩: تاريخ دمشق، البن عساكر)   ٤(

 .أفلح يف تعيني شخصية أيب إسحاق هذا، واهللا أعلمكذا يف املطبوع، ومل )   ٥(

 .٤/٣٧٧): رواية الدوري: (التاريخ، البن معني)   ٦(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٤٨ 

ِما روي  ًوأن والده كان مسلام، )١()َّي آدم مهامبن ُّكل(: ^ِّ النبي ]نع[ُ ِ
ٍويروي عن شـيخ .  مسلمبن مهام: فقال، ُ

 .)٢(»]٦: االنشقاق[ A  B C D    Z ]: ُيذهب إىل قول اهللا تعاىل، ًكادحا: ُفيسميه، آخر

 .الفرق بني التدليس واإلرسال: املسألة الثانية

َّيف أن اإلرســال يطلــق عــىل روايــة الــراوي عمــن مل ) التــدليس(ح عــن مــصطل) اإلرســال(ُيتميــز مــصطلح  ُ َ َّ

وروايـة ، )ه٩٣ت(ِّ املـسيب بن عن سعيد، ) سنة٨٦:  وعمرهه١٧٩ت( أنس بن كرواية اإلمام مالك، يعارصه

وهـذه الـصورة ). ه٣٢ت( مـسعود بـن اهللا عبدعن ، ) سنة٧٠:  وعمرهه١٠٦ت( أيب بكر بن ِ حممدبن ِالقاسم

 .)٣()َاإلرسال الظاهر(: ثون بعد التصنيفسامها املحد

ِلكن اإلرسال يشرتك مع التدليس يف صورتني مها َ َّ : 

 .رواية الراوي عمن عارصه ومل يلقه: ًأوال

ْرواية الراوي عمن لقيه ومل يسمع: ًثانياو  . منههَ

َولو استعرض الباحث استعامالت املحدثني ملصطلحي التدليس واإلرسـال قبـل التـصنيف فإ
ِ ُ ُنـه سـيجد ال َ

ِحمالة أن املحدثني كانوا يطلقون كال املصطلحني   . عىل الصورتني السابقتني) التدليس واإلرسال(َ

 : أما إطالق التدليس عىل كلتا الصورتني فأمثلته كثرية ومنها

 ومل ، أخـذ كتابـه عـن أخيـه... ٍ سـالمبـن َ أيب كثري زيدبن َمل يلق حييى«: )ه٢٣٣ت( معني بن قال حييى

ِويف هذا داللة عىل استعامل ابن معني مصطلح التدليس يف رواية الـراوي عمـن عـارصه . )٤(»َّفدلسه عنه، ْعهيسم ِ ٌ

َومل يلقه ْ. 

 يرسل إىل احلـسن]َبن فضالة[ُكان مبارك «: )ه٢٤١ت( حنبل بن ُقال اإلمام أمحدو ُ ِ
ُيـدلس: قيـل. ُ ؟ )٥(ُِّ

َومبــارك ُبــن فـضالة ســمع مــن احلــسن. )٦(»نعــم: قـال
ِ َواإلمـام أمحــد حيــتج بحديثــه كـام ذكــ، َ ِ

ُّ ُ  ذلــك املــروزي يف َرُ

ُّما روى عن احلسن حيتج به: َ فضالة؟ قالبن ُسألته عن مبارك«: حيث قال، سؤاالته لإلمام أمحد ُ َدخـل : وقـال، ِ

                                         
 .، ومل أقف عليه يف مصدر من مصادر احلديث)٦/١٥٨: العلل(َذكره ابن أيب حاتم يف )   ١(

 .٢٧٩:تعليقات الدارقطني عىل املجروحني البن حبان، ص)   ٢(

 .١/١٧١:  برشح ألفية احلديث، للسخاويفتح املغيث: ينظر)   ٣(

 .٤/٢٠٧): رواية الدوري(التاريخ، البن معني )   ٤(

ِّيدلس(، ولعل األوىل )ِّتدلس(يف املطبوع )   ٥(  .ُ، كام أثبته)ُ

 .٢/٦٣٣: املعرفة والتاريخ، للفسوي)   ٦(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٤٩ 

ُّما روى عن احلسن حيتج بـه: َ فضالة؟ قالبن ُسألته عن مبارك«: حيث قال، لإلمام أمحد ُ َدخـل عـىل أيب : وقـال، ِ

 .)١(»ُيا أمري املؤمنني سمعت احلسن: ٍجعفر فجعل يقول

َ فضالة سمع من احلسن يف اجلملبن فمبارك
ِة بدليل احتجاج اإلمامِ ِ ِ ومـع ذلـك ذكـر اإلمـام أمحـد ،  بـهَ أمحدِ

ُأنه يرسل عن احلسن ِ
ْ ، مما يدل عىل وقوع اإلرسـال عـىل صـورة التـدليس نفـسها، َفأطلق اإلرسال عىل التدليس، ُ

 ). يدلس؟(عندما سئل ) نعم(ويؤكد ذلك قوله 

 هـشيمَثَّحد: ُلت أليبق«: )ه٢٩٠ت( حنبل بن  أمحدبن اهللا عبدقال و ٌ :  فقـال؟ عـن سـفيان الثـوريُ

 أن َهِرَكـ: قـال أيب. َ قـام فخـرجُفلـام رآه سـفيان،  أيب خالـدبـن جئنـا إىل إسـامعيل: ُقـال هـشيم: ثم قال، س عنهَّدل

 .فاإلمام أمحد استعمل مصطلح التدليس يف رواية الراوي عمن لقيه ومل يسمع منه. )٢(»مُ هشيَِل مسائَعَيسم

 َّكــان احلجــاج مدلــسا عمــن رآه«: )ه٢٧٧ت(ي زاقــال أبــو حــاتم الــرو ًُ ِّ َوعمــن مل يــره، ُ ٍفــأبو حــاتم . »َّ

َّالرازي أطلق التدليس عىل رواية الراوي عمن رآه
ِ

َ ألنـه ، وهذا يشمل رواية املعارص الـذي مل يلـق، َّوعمن مل يره، َ

 ).مل يره(ُينطبق عليه وصف 

 ُقال أبو جعفر النحاس و َوهذا ال حجة«: )ه٣٣٨ه(ٍ َّ َ أرطـأة يـدلس عمـن لقيـهبـن َألن احلجـاج؛  فيهُ ُ َُّ ِّ ،

َوعمن مل يلقه ْ ٌفال تقوم بحديثه حجة؛ َّ َّ ُ
 .)٣(»ُأو سمعت، َّحدثنا أو أخربنا: إال أن يقول، ِ

 َومنهم املدلس عمن مل يره«: )ه٣٥٤ت(ُقال ابن حبان و َّ ُ ِّكـانوا حيـدثون ،  أرطـأة وذويـهبن ِكاحلجاج، ِّ

َعمن مل يروه روى عـن : )َ املهـاجر الغنَـويبـن ِبـشري(وقـال يف ترمجـة . )٤(»ُسون حتى ال يعلـم ذلـك مـنهمِّويدل، َّ

َدلس عنه، َومل يره، ٍأنس َّ«)٥(. 

  ًوقال ابن حبان أيضا يف ترمجة روى عنـه ،  مالـكبـن يـروي عـن أنـس«: )ُ أيب محيـد الطويـلبـن ُمحيد(ُ

ُوكان يدلس، الناس َسمع من أنس، ُِّ
َ مالك ثامنية عبن ِ ًرش حديثاٍ ٍوسمع الباقي من ثابت، َ ِ

 .)٦(»َّفدلس عنه، َ

                                         
 .٨٣:، ص)رواية املروزي( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ١(

 .٣/٢١٠): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٢(

 .١٣٢:الناسخ واملنسوخ، أليب جعفر النحاس، ص)   ٣(

 .١/٧٧: معرفة املجروحني، البن حبان)   ٤(

 .٦/٩٨: الثقات، البن حبان)   ٥(

 .٤/١٤٨: الثقات، البن حبان)    ٦(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٥٠ 

 ِبعد أن ذكر حديث خشف) ه٣٨٥ت(قال الدارقطني و
ٌووجـه «: ِّ مالك عن ابن مـسعود يف الديـةبن َ

ِأن خرب خشف: آخر ِ
ِ مالك ال نعلم أن أحـدا رواه عـن زيـدبن َ ً َّ ُ ُ جبـري عنـه إال حجـاجبـن َ ُواحلجـاج ،  أرطـأةبـن ٍُ

ٌرجل مشهور بال َوبأنه حيدث عن من مل يلقه، تدليسٌ َ ِّ َومن مل ي، ُ  .)١(» منهْسمعَ

: ومهـا،  الـصورتني الثانيـة والثالثـةُومن خالل هذه النصوص السابقة يمكن القـول إن التـدليس يقـع عـىل

 . َّورواية الراوي عمن لقيه ومل يسمع منه، َّرواية الراوي عمن عارصه ومل يلقه

 : ومنها، ُرتني السابقتني فأمثلته يف استعامالت املحدثني كثريةوأما إطالق اإلرسال عىل الصو

 ُقتـادة َعِسـم: أسـمع  وأنـا)ه٢٣٣ت( معـني بن سئل حييى«:  اجلنيدبن اهللا عبد بن قال احلافظ إبراهيم 

 امربـ، ًشيئا سليامن من وال، جماهد من وال، ٍجبري بن ِسعيد من ْيسمع مل: معني بن حييى فقال بري؟ُج بن ِسعيد من

 .)٢(»هاُيرسل، لِخْدُي ال ذلك ُوأكثر، َرسلَأ وربام، ًرجال بينهم َأدخل

أحــد األئمــة املــشهورين ) ١١٧: املتــوىف ســنة(و، )ه٦٠: املولــود ســنة( دعامــة الــسدويس بــن فقتــادة

ـــسعيد، )٣(بالتـــدليس ِكـــان معـــارصا ل  بـــن وســـليامن، )ه١٠١ت( جـــرب بـــن ِوجماهـــد، )ه٩٥ت( جبـــري بـــن ً

ُكنـت «: )ه١٦٠ت ( احلجاجبن ويدل عىل ذلك قول شعبة؛ ٍن يروي عنهم بصيغة حمتملةوكا، )ه١٠٠ت(يسار

ْأعرف حديث قتادة ما سمع مما مل يسمع َ
ِ َ َ ُ َفإذا جاء ما سمع قال، ِ

ُوحدثنا احلسن، ٍ مالكبن ُحدثنا أنس: ِ َّوحـدثنا ، َّ

ٌوحدثنا مطرف، ٌسعيد ِّ  .)٤(»وقال أبو قتادة، جبري بن ُقال سعيد: ْوإذا جاء ما مل يسمع كان يقول، َّ

َومـع ذلـك مل يـصف ابـن معـني روايتـه عـنهم بالتـدليس ًوإنـام سـامها إرسـاال، ُ اســتعامهلم عـىل ُّوهـذا يـدل ، ً

ْمصطلح اإلرسال فيام رواه الراوي عمن عـارصه ومل يـسمع منـه وهـذه الـصورة هـي نفـسها صـورة مـن صـور . َّ

 .التدليس

 ُى األعمش عن أنس فهو مرسـلُّكل ما رو«: أيضا معني بن قال حييىو ٍ ًوقـد رأى األعمـش أنـسا، ُ ُ«)٥( .

ِفابن معني سمى رواية األعمش َ َّ ٍ ُعن أنس مرسلة مع أنه ثبت التقاء األعمش بأنس ورؤيته إياه، ُ َ ً ٍ. 

                                         
 .٤/٢٢٧: السنن، للدارقطني)   ١(

 .٣١٧: معني، صبن سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى)   ٢(

 .٤٣:تعريف أهل التقديس بمراتب املوصوفني بالتدليس، للحافظ ابن حجر، ص: ينظر)   ٣(

 .٩/٢٢٨: الطبقات الكربى، البن سعد)   ٤(

 .٢/٥٥): اجلزء الرابع واخلامس(سؤاالت أيب عبيد اآلجري أليب داود )   ٥(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٥١ 

 ٍما سمع سفيان الثوري من أيب عون «: )ه٢٤١ت( حنبل بن ُقال اإلمام أمحدو
َ

 عبيـد اهللا بـن هو حممـد[ِ

ِذا احلديث الواحد يعني حديث َ غري ه]الثقفي ُوالباقي يرسلها عنه، )١()الوضوء مما مست النار(ِ ْ ُ«)٢(. 

ِفاإلمام أمحد أثبـت سـامع سـفيان الثـوري مـن أيب عـون الثقفـي حممـد
ِّ

ٍ
َ ٍيف حـديث ) ه١١٦ت( عبيـد اهللا بـن َ

ِووصف سائر مروياته عنه باإلرسال، ٍواحد
َ َّ رواية الراوي عمن َهذا يعني دخولو، َ

ْلقيه وسمع منه ما مل يـسمعه ِ َ َ
ِ

 .ِمنه يف املراسيل كدخوهلا يف التدليس

َفالتدليس واإلرسال عند املحدثني قبل التصنيف يشمل رواية الـراوي عمـن عـارصه ومل يلقـه ُكـام يـشمل ، ُ

 . َرواية الراوي عمن لقيه ومل يسمعه منه

 عىل الصور التي يشرتك فيهـا اإلرسـال )اإلرسال اخلفي(وأما املحدثون بعد التصنيف فاستعملوا مصطلح 

ًوإنام يكون تدليـسا «: حيث قال، ومن أوضح النصوص التي تدل عىل ذلك ما ذكره احلافظ العراقي، والتدليس

َّإذا كان املدلس قد عارص املروي عنه َُ َأو سـمع منـه ومل يـسمع منـه ذلـك احلـديث الـذي ، َأو لقيه ومل يـسمع منـه، ِّ َ
ِ

ْوهو أن يـروي عمـن سـمع منـه مـا مل يـسمع، واخلفي«: ال يف تعريف اإلرسال اخلفيوق. )٣(»َّدلسه عنه َ
ِ

أو ، ه منـهَّ

ْعمن لقيه ومل يسمع ْأو عمن عارصه ومل يل،  منهَّ َ  .)٤(»َقهَّ

 للداللـة عـىل روايـة الـراوي )اإلرسـال اخلفـي( ح ومـصطل)التـدليس(فاحلافظ العراقي استعمل مصطلح 

 .ْواية الراوي عمن لقيه ومل يسمعه منهوعىل ر، عمن عارصه ومل يلقه

َأن يـروي : ونعنـي بـه، ُالتـدليس«: فقـال،  بـني التـدليس واإلرسـالِ القطـان الفـايس إىل التمييـزُوذهب ابن

ْاملحدث عمن قد سمع منه ما مل يسمع منه َ
ِ

َّ ُ َمن غري أن يذكر، ِّ َّهـو أن : والفـرق بينـه وبـني اإلرسـال،  أنه سمعه منهِ

ْته عمن مل يسمع منهَاإلرسال رواي َّ َوملا كان يف هذا قد سمع منه، ُ
ْجاءت روايته عنه ما مل يـسمعه م، ِ ُام هيـه كأهنـا إنـُ

َسـامعه ذلـك الــيشء
ًفلـذلك سـمي تدليــسا؛ ِ ِّ ِوحكمـه اجلـواز إذا كــان الـذي طـوى ذكــره ثقـة عنـده كاإلرســال ، ُ ً َ ُْ ِ ُ ُ

 .)٥(»سواء

                                         
: ، واإلمــام أمحــد يف املــسند)٥٢٥: (، رقــم١/٥١: ، وابــن أيب شــيبة يف املــصنف)٦٤٤: (، رقــم١/١٦٦: اق يف املــصنفالــرز أخرجـه عبــد)   ١(

ورجال إسناده .  شداد، عن أيب هريرة ريض اهللا عنهبن اهللا ُ، ثالثتهم من طريق الثوري عن أيب عون، عن عبد)٢٦٧١٠: (، رقم٤٤/٣٠٣

 .ثقات

 .٣/٣٨٦): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن ام أمحدالعلل ومعرفة الرجال، لإلم)   ٢(

 .١/٢٣٤: رشح التبرصة والتذكرة، للعراقي)   ٣(

 .٢/١١٤: رشح التبرصة والتذكرة، للعراقي)   ٤(

 .٥/٤٩٣: بيان الوهم واإلهيام يف كتاب األحكام، البن القطان)   ٥(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٥٢ 

إال أن احلـافظ ابـن ،  بـاخلفيِزه عن التدليسَّ الذي ميَ اإلرسالِ القطان الفايس مل يقيدَوعىل الرغم من أن ابن

 : فقال،  اخلفيِ واإلرسالِ بني التدليسَ بذلك وأوضح الفرقَحَّحجر رص

َإذا روى عمن عارصه« ًومل يثبـت لقيـه لـه شـيئا، َّ ُبـصيغة حمتملـة فهـو اإلرسـال، ُّ ٍَ ِ َومـنهم مـن أحلقـه ،  اخلفـيٍ

 .)١(»لتتميز األنواع ؛ُواألوىل التفرقة، بالتدليس

َ بني املدلس واملرسل اخلفي دقيق حصل حتريره بـام ذكـر هنـاُالفرق«: ًوقال أيضا ُ ِّ َ
ِ ُ ٌ ِ َّ ُّوهـو أن التـدليس خيـتص : َ

ِبمن روى عمن عرف لقاؤه إياه ُ َفأما إن عارصه ومل يعرف أنه لقيه، َّ َُ َومـن أدخـل يف تعريـف ، َفهو املرسل اخلفي، َ

َالتدليس املعارصة و ِلزمه دخول املرسل، ٍّلو بغري لقيِ ُ ََ  .والصواب التفرقة بينهام، ِ يف تعريفهِّ اخلفيِ

َويدل عىل أن اعتبار َّ َ اللقي يف التدليس ـ دون املعارصة وحدها ـ ال بد منهُّ ِإطباق أهل: ِّ ِ العلـم باحلـديث عـىل ُ

َأن رواية املخرضمني كأيب عثامن النهدي  ال مـن قبيـل ِ مـن قبيـل اإلرسـال^ ِّيعـن النبـ،  أيب حـازمبـن ِوقـيس، َ

ُولو كان جمرد املعارصة يكتفى به يف التدليس لكان هـؤالء مدلـسني، التدليس ُ ، ً قطعـا^َّألهنـم عـارصوا النبـي ؛ َّ

َولكن مل يعرف هل لقوه أم ال ُ. 

فايــة وكــالم اخلطيــب يف الك، وأبــو بكــر البــزار، اإلمــام الــشافعي: وممــن قــال باشــرتاط اللقــاء يف التــدليس

َوهو املعتمد، يقتضيه َ«)٢(.  

 عمـل املحـدثني قبـل ِ القطـان ال يتفـق مـع واقـعُه ابـنَ وقبلـٍ حجـرُ ابـنُلكن هـذا الـذي ذهـب إليـه احلـافظ

 تعريـف التـدليس عنـد ُ الباحـثَولـو تتبـع،  املحـدثني بعـد التـصنيفُ بـه أكثـرَحَّبل ال يتفق مع ما رص، التصنيف

ِّوالنـووي، )٤(ح الصالِوابن، )٣(اخلطيب البغدادي
ِّوالـذهبي، )٥(

ِّوالعراقـي، )٨(ِّ امللقـنِابـن، )٧( مجاعـةِوابـن، )٦(
)٩( ،

                                         
 .١٦:، صتعريف أهل التقديس بمراتب املوصوفني بالتدليس، البن حجر)   ١(

 .٨٦:نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، للحافظ ابن حجر، ص)    ٢(

 .٢٢:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص: ينظر)    ٣(

 .١٥٧:معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، ص: ينظر)    ٤(

 .٣٩:، للنووي، صالتقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير يف أصول احلديث: ينظر)    ٥(

 .٤٧:املوقظة يف علم مصطلح احلديث، للذهبي، ص: ينظر)    ٦(

 .٧٢:املنهل الروي يف خمترص علوم احلديث النبوي، البن مجاعة، ص: ينظر)    ٧(

 .١٥٤:املقنع يف علوم احلديث، البن امللقن، ص: ينظر)    ٨(

 .١/٢٣٤: رشح التبرصة والتذكرة، للعراقي: ينظر)    ٩(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٥٣ 

ِّواجلرجــاين
ِّوالكــافيجي، )١(

 الــراوي عمــن َ يف اإلســناد عنــدهم يــشمل روايــةَ أن التــدليسُهم ـ ســيجدِوغــري، )٢(

َ الراوي عمن لقيَ روايةُكام يشمل، يلقه ومل هعارص  .ْ ومل يسمعه منهَّ

ِقود إىل النظـروهذا ي :  يف مـنهج املحـدثني يف التمييـز بـني التـدليس وبـني مـا سـامه املحـدثون بعـد التـصنيفُ

 .اإلرسال اخلفي

َولعل أول من أشار : حيـث قـال،  البغـداديُ اخلفـي هـو اخلطيـبِ واإلرسالِ بني التدليسِ التمييزِ إىل طريقةَّ

َولو بني أنه مل يسمعه من الشيخ الذي دلسه عنه« ََّّ ٍلصار ببيانه مرسال للحـديث غـري مـدلس فيـه،  ذلكَفكشف ،ْ ِّ َ ً ِ
؛ ُ

ْألن اإلرسال للحديث ليس بإهيام من املرسل كونه سامعا ممن مل يسمع ً ِ ِ ٍِ َإال أن التـدليس ، ًومالقيا ملن مل يلقـه،  منهَ َّ

َالذي ذكرناه متضمن لإلرسال ال حمالة ِ ٌ ْمن حيث كان املدلس ممسكا عن ذكر من بي، ِّ َُ ً َّنَه وبني من دلس عنـهُِّ َ وإنـام ، َ

َيفارق حاله حال املرسل بإهيامه السامع ممن مل يسمع منه فقط ُ
ِ ِ َ ِوهـو املـوهن ألمـره، ُ ُ

ِفوجـب كـون هـذا التـدليس ، ِ ُ َ

ِمتضمنا لإلرسال َواإلرسال ال يتضمن التدليس، ً ُ َّ وهلـذا املعنـى مل ، ْألنه ال يقتيض إهيام السامع ممـن مل يـسمع منـه، ُ

َ العلامء من أرسل احلديث وذموا من دلسهَّيذم ُّ َُّ ََ«)٣(. 

 عـىل كلتـا ُيقـعِّ اخلفـي ِاإلرسـالِ التدليس وّإن كال من:  يمكن القولُّ البغداديُومن خالل ما ذكره اخلطيب

َ الراوي عمن لقيِ روايةوعىل، يلقه ومل ه الراوي عمن عارصِعىل رواية: الصورتني  .ْ ومل يسمعه منهَّ

وهـذا مـا أكـد . ِه مـن املرسـلِ وعـدم وجـودِسِّ من املدلِ اإلهيامِ وجودِ بينهام إال من خاللُلتمييزوال يكون ا

ْعليه احلـافظ ابـن رشـيد الـسبتي  ُُ ُّفلـيس بمجـرد العنعنـة مـن غـري ذكـر الواسـطة يعـد «: عنـدما قـال) ه٧٢١ت(ُ ُ َ
ِ ِ ِِ ْ ِ َّ ُ

ًمدلسا ِّ ْبل بقصد إهيام السامع فـيام مل يـسمع، ُ ِ ِهـذا هـو الفيـصل يف هـذه املـسألة« :ثـم قـال، »ِ ٌوهـذه نكتـة نفيـسة، ُ ٌ ُ ،

ًتكشف لك حجاب اإلشكال وتوضح الفرق بني من عنعن فعد مرسال ِ ِ
ُ َّ ُ َ ُ ََ ِّ ِ ًومن عنعن فعد مدلسا، ُ ِّ ُ ََّ ُ َ«)٤(. 

ُالتدليس أصله التغطية والتلبيس«: ًأيضا بقوله) ه٧٦١ت(وهذا ما أشار إليه احلافظ العالئي  ُُ ُيء وإنـام جيـ، ُ

ِذلك فيام أطلقه الراوي عن شيخه بلفظ موهم لالتصال ٍ ٍَ ُفأما إطالقه الرواية عمن يعلـم أنـه ، ْوهو مل يسمعه منه، ِ ََّ ُ َ ُ

َأو مل يدركه أصال فال تدليس، َقهْمل يل ًُ ْ ِ َ يف هذا يوهم االتصالْ ُ
 .)٥(»ُعليه مجهور العلامء، ٌوذلك ظاهر، ِ

                                         
 .٤٠:، ص)مع رشحه لشمس الدين التربيزي(الديباج املذهب يف مصطلح احلديث، للجرجاين :    ينظر) ١(

 .١٣٢:املخترص يف علم األثر، للكافيجي، ص: ينظر) ٢(

 .٣٥٧:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٣(

 .٦٦:ُسند املعنعن، البن رشيد، صَّالسنن األبني واملورد األمعن يف املحاكمة بني اإلمامني يف ال)   ٤(

 .٩٦:جامع التحصيل يف أحكام املراسيل، لصالح الدين العالئي، ص)   ٥(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٥٤ 

ِإن الفيصل يف متييـز: ُ يمكن القولَمَّ ما تقدِومن خالل  عـىل ُّ التـي تـدلُ عـن التـدليس هـو القـرائنِ اإلرسـالَ

ُومـن القـرائن التـي يمكـن استخالصـها ،  يف اإلرسـالِ وجود هذا القصدِوعدم،  اإلهيام يف التدليسِ قصدِوجود

 : من منهج املحدثني قبل التصنيف وبعده

ًكانـت روايتـه عنـه إرسـاال ، ُواحلالـة هـذه، ى عنـهفـإذا رو، ه ممـن روى عنـهِ سامعِ الراوي بعدمُشهرة: ًأوال ُ

َأبـو وائـل سـمع مـن أيب : ُقلـت أليب«: قـال، )ه٣٢٧ت (ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن أيب حاتم، ًوليست تدليسا
ِ ٍ

َأدركه: ًالدرداء شيئا؟ قال كـان : ُقلـت، ٍوأبو وائل كـان بالكوفـة، أبو الدرداء كان بالشام؛ َوال حيكي سامع يشء، َ

ِّيدل كـان : يعنـي«:  أبـو زرعـة العراقـي بقولـهُوعلـق عليـه احلـافظ، )١(» حنبـلبن هو كام يقول أمحد؛ ال: ُس؟ قالُ

ِيرسل
ُ«)٢(. 

ُومن األمثلة التي تشري إىل هذه القرينة ما ذكره ابن أيب حـاتم  أيب ُسـمعت«: حيـث قـال، ًأيـضا) ه٣٢٧ت (ُ

 ُفَعـرُي ال قالبـة وأبـو .ثقتانًفقال مجيعا  ؟معاذة عن، قتادة أو إليك ُّأحب معاذة عن، البةِق أبو: له ُوقلت: يقول

 يرسـل يكـن مل انـه معنـى عـىل حجـر ُابن هَمحل«: الرمحن املعلمي اليامين بقوله عبدوعلق عليه الشيخ . »ٌتدليس له

 َفَرَعـ قـد نَّعمـ ُلِيرسـوإنـام ، ِسـبيل اإلهيـام عـىل ُيرسـل يكـن مل نهأ: املراد يكون نأ وحيتمل، منه َعِسم قد عمن

 .)٣(»قهْيل مل نهأ ُالناس

ًه ممن روى عنه إال عددا حمددا من األحاديثِ سامعِشهرة الراوي بعدم: ًثانيا َفإذا روى عنـه غـري مـا سـمعه ، ًَّ
ِ

َ

ًه عنه إرساال ال تدليساُكانت روايت، منه ومن األمثلة عـىل هـذه القرينـة مـا جـاء ،  يف السامعِ اإلهيامِ حصولِلعدم؛ ً

ُما سمع سفيان«:  أنه قال)ه٢٤١ت( حنبل بن  أمحدِمامعن اإل َ
َ من أيب عـون غـريُّ الثوريِ

  هـذا احلـديث الواحـدٍ

ُوالباقي يرسلها عنه، )٤()الوضوء مما مست النار(يعني حديث  ِ
ُ«)٥(.  

ُ سـريين يرسـلُكان ابن«: قال، )ه٢٧٥ت (ومن ذلك قول أيب داود السجستاين ِ
ُ وجلـساؤه يعلمـون أنـه مل ، َ

ِسمع من ابن؛ ْمعيس َ
ً عنه نحوا من ثالثني حديثاَوأرسل،  عمر حديثنيِ ً«)٦(. 

                                         
 .٨٨:املراسيل، البن أيب حاتم، ص)    ١(

 .١٤٩:حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل، أليب زرعة العراقي، ص)    ٢(

 .٥/٥٨: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٣(

 عبيد اهللا الثقفي، بن من طريق سفيان الثوري، عن أيب عون حممد) ٢٦٧١٠(، و)٢٦٦١٢: (، رقم٤٤/٢٢٧:  اإلمام أمحد يف املسندأخرجه)   ٤(

 .ورجال إسناده ثقات.  شداد، عن أيب هريرة ريض اهللا عنهبن اهللا عبد

 .٣/٣٨٦): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٥(

 .٢/٥٥): اجلزء الرابع واخلامس(سؤاالت أيب عبيد اآلجري، أليب داود )    ٦(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٥٥ 

يف ) ِالتـدليس( َ مـصطلحَيـستعملونه إىل أن املحدثني قبل التصنيف كانوا ُّينبغي التنب، ويف ختام هذه املسألة

: يـث قـالح، )ه٢٣١ت( سـامل بـن  احلـافظ البغـدادي خلـفما ذكـره ومن أمثلة ذلك، ً أحيانا)اإلرسال(معنى 

ًسمعت عدة من مشايخ أصحابنا« ِتذاكروا كثرة التدليس واملدلـسني، ُ فاشـتبه علينـا ، ِ أخبـارهمِفأخـذنا يف متييـز، َ

َ يزيد النخبن َوإبراهيم،  أيب احلسنبن ِ احلسنُتدليس ًألن احلسن كثريا ما يدخل بينه وبـني الـصحابة أقوامـا ؛ عيَ ًِ ُِ ُ َ

ِوربام دلس عن مثل، َجمهولني َ ََّّ ِّعتي: ُ َ َ ضمرةبن ُ ِوحنيف، ْ
ِ املنتجببن ُ ِ ِودغفـل، َ َ ْ َ حنظلـةبـن َ ُوإبـراهيم ، ِوأمثـاهلم، ََ

ُأيضا يدخل بينَه وبني أصحاب  ِ
ُ ِّهنَي: َاهللا مثل عبدً َ نويرةبن ُ َُ ٍ منجـاببن ِوسهم، َ ِّوخزامـة الطـائي، ِ َ َوربـام دلـس ، ُ َِّّ ُ

 .)١(»عنهم

إال أنـه ، ثقـة يف نفـسه«: )ِأيب قالبـة اجلرمـي(ترمجـة التـابعي اجلليـل  قول احلافظ الـذهبي يف ومن هذه البابة

َيدلس عمن حلقهم ِ
َّ ُ َوعمن مل يلحقهم، ُِّ ْ ِّوكان له صحف حيدث منها ويدلس، َّ ُ ِّ ٌ«)٢(. 

ِففي هذه األمثلة ونحوها مما أطلـق فيـه وصـف التـدليس عـىل اإلرسـال ُُ َ ِ ِ ُال يقـصد هبـا وجـود اإلهيـام مـن ، ِ ُُ

ُألن صـورة التـدليس تـشملهام؛ ُوإنام يقـصد هبـا أن املعـارصة أو اللقـاء يومهـان الـسامع، روايتهالراوي يف  ال أن ، َ

ِالراوي هـو الـذي يقـصد اإلهيـام يف روايتـه  رمحـه اهللا ُ احلـاكمُ أشـار إىل هـذا املعنـى بعـد التـصنيف اإلمـاموممـن، ُ

ٌ املــذكورين بالتــدليس مــن التــابعني مجاعــة ِففــي األئمــة«: ِّ قــال يف أثنــاء حديثــه عــن املدلــسنيحيــث) ه٤٠٥ت(

ْوأتباعهم غري أين مل أذكرهم ُ َ ِفـإن غرضـهم مـن ذكـر، ُ َ َّ الروايـة أن يـدعوا إىل اهللا عـز وجـلَ َّ قـال : فكـانوا يقولـون؛ ِ

 . )٣(»...ُفأغراضهم خمتلفة،  التابعنيُفأما غري،  الصحابةِلبعض؛ ٌفالن

 

                                         
 .١٠٨:معرفة علوم احلديث، للحاكم، ص)   ١(

 .٢/٤٢٦: ميزان االعتدال، للذهبي)   ٢(

 .١٠٤:معرفة علوم احلديث، للحاكم، ص)   ٣(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٥٦ 

ا ا: اا  ف  

ِواألسباب التي تؤدي إىل وقوع العلة يف األحاديث املروية واألخبـار املنقولـة، ِبيان مفهوم العلةبعد  ِ ِِ ِ َّال بـد ، ِ

واخلطـوات التـي يـسريون عليهـا ملعرفـة هـذه ، ِمن احلديث عن امليـزات التـي تؤهـل املحـدثني الكتـشاف العلـل

ٍباإلضافة إىل العالمات ترشدهم إىل وجود علة يف ا، العلل ِ ُفاملسائل التـي ينبغـي دراسـتها يف ، وعىل هذا، حلديثُ

 : هي، ِمبحث اكتشاف علة احلديث

 .امليزات التي تؤهل النقاد الكتشاف علة احلديث: ًأوال

 .اخلطوات التي يتبعها النقاد الكتشاف علة احلديث: ًثانيا

ٍالعالمات والدالئل التي ترجح وجود علة يف احلديث: ًثالثا
َ ِّ. 

 :  عن هذه املسائل يف املطالب اآلتيةُوقد حتدثت

  : اات ا  اد   ا: ا اول

َّيالحـظ املتتبــع لواقـع عمــل املحــدثني أن النقـاد الــذي تـأهلوا لتــصحيح احلــديث وتعليلـه كــانوا يتــصفون  ِ ِ ِ َِّ َ ُ ِِّ

ِة التامـة بـرواة األحاديـثواخلـرب، ُاحلفـظ الواسـع لألســانيد والروايـات: أمههـا، بميـزات خاصـة باإلضــافة إىل ، ُ

ِاملداومة املستمرة عىل مذاكرة علل احلديث مع كبار النقـاد أصـحاب الـصنعة احلديثيـة ِ ِ ِِ ِ وبيـان هـذه امليـزات فـيام ، َ

 : يأيت

ِاحلفظ الواسع لألسانيد والروايات: امليزة األوىل ُ : 

ِيتميز املحدثون النقاد الذين خاضوا غامر تصحيح األ َ ِحاديث وتعليلها بكثرة حمفوظاهتمُ ِوسـعة إحـاطتهم ، ِ

ِبطرق األخبار وأسانيدها املتفرعـة عـن مـداراهتا األوىل
ِّ

َسـواء كانـت تلـك املـدارات يف عـرص الـصحابة أو مـن ، ِ
ِ ُ

ُّواألمثلة التي تدل عىل سعة حمفوظات األئمة النقاد كثرية. َبعدهم  : ومنها، ُ

 إن هـارون : وقيـل لـه،  هـارونبـن ُسمعت يزيـد«: )ه٢٣٠ت(ُّروزي  أيب الطيب املبن قال الثقة أمحد

ِاملستميل يريد أن يدخل عليك يف حديثك َِ ُ ُفدخل هارون! ُُ َ َّيـا هـارون بلغنـي أنـك تريـد أن تـدخل عـيل يف : فقال، َ َ ِ ُ ُ ُ

ٍأحفـظ ثالثـة وعـرشين ألـف حـديث، َال رعى اهللا عليـك إن رعيـت، ِفاجتهد جهدك، حديثي َ ً  اهللا إن ال أقـامني، ُ

ُكنت ال أقوم بحديثي ُ«)١(. 

 ُأعرف مكان مئة ألف حديث كأين أنظر إليهـا«: )٢٣٨ت (راهويه بن وقال احلافظ إسحاق
ٍ ِ ِ ُوأحفـظ ، ُ

ٍسبعني ألف حديث صحيحة ًوأربعة آالف حديث مزورة، َ َّ
ٍ ِمـا معنـى حفـظ املـزورة؟ قـال: فقيـل لـه، َ ِ

َّإذا مـر يب : َّ

                                         
 .١٠٦:احلث عىل حفظ العلم، وذكر كبار احلفاظ، البن اجلوزي، ص)   ١(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٥٧ 

َّحديث  منها يف األحاديث الص
ِ  .)١(»ُحيحة عرفتهٌ

  غـري ٍحـديث ألف مئتي ُوأحفظ، ٍصحيح ٍحديث ِألف َمئة أحفظ«: )ه٢٥٦ت(وقال اإلمام البخاري 

 .)٢(»صحيح

 ٍحـديث ِألف مئة ِثالث من َالصحيح َاملسند هذا ُفتصنَّ«: )ه٢٦١ت( احلجاج بن وقال اإلمام مسلم 

 .)٣(»مسموعة

  حنبل حيفظ ألـف ألـف حـديثبن ُن أمحدكا«: )ه٢٦٤ت(ُّوقال احلافظ أبو زرعة الرازي ٍ ِ َ ُ : فقيـل لـه، ٍ

 .)٤(»ُفأخذت عليه األبواب، ُذاكرته: وما يدريك؟ قال

  َسمعت أبا العباس حممد«: )ه٣٩٥ت(وقال احلافظ ابن منده َّ محكويـه الـرازي يقـولبـن  جعفـربن ُ ْ َ َ ْ :

َسئل أبو زرعة الرازي عن رجل حلف بالطالق« ٍ َفـظ مئتـي ألفـي حـديث هـل حنَـث؟ ُأن أبـا زرعـة الـرازي حي: ُّ ٍُ

: اإلخ�الص[ Z $ # " ! ]ُكـام حيفـظ اإلنـسان ، ُأحفظ مئتي ألف حـديث: ثم قال أبو زرعة الرازي، فقال ال

ِ ويف املذاكرة ثالث مئة ألف حديث ]١ َِ«)٥(. 

  ه٣٠٦ت( موسـى بن  أمحدبن اهللا عبدهو احلافظ [ ُعبدان كان«: )ه٣٤٩ت(وقال أبو عيل احلافظ( [

 .)٦(»حديث ِألف َمئة ُفظحي

 وأذاكـر، واملـتن باإلسـناد ٍحـديث ِألـف مئـة ُأحفـظ«: )ه٣٣٢ت(ُ عقـدة بن العباسأبو   احلافظقالو 

 .)٧(»حديث ِألف مئة ِبثالث

 سـامل اجلعـايب بـن وقال احلافظ أبو بكر حممد ُّ ، ًبـاُتُك طـرانَمِق َّمَثـ يل فكـان َالرقـة ُدخلـت«: )ه٣٥٥ت(ِ

: ُفقلـت! بُالكتـ ضـاعت: فقـال، ًمغمومـا ُالغـالم َفرجـع، عنـده بـيُتُك الـذي ِالرجـل كذلـ إىل غالمـي ُفأنفذت

: ًوقـال أيـضا. )٨(»ًمتنـا وال ًإسـنادا ال، ٌحـديث منهـا َّعـيل شكلُيـ ال حـديث ألـف مئتـي فيهـا فإن َّتغتم ال، يبن يا

                                         
 .٤/٣٣٥:  ذم الكالم وأهله، للهروي)  ١(

 .٢/٣٤٥: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)   ٢(

 .١٥/١٢١: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)   ٣(

 .٦/٩٠: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)   ٤(

 .٧٦:احلث عىل حفظ العلم، وذكر كبار احلفاظ، البن اجلوزي، ص)   ٥(

 .١١/١٦: اديتاريخ بغداد، للخطيب البغد)   ٦(

 .٦/١٤٧: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)   ٧(

 .٤/٤٢: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)   ٨(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٥٨ 

 .)١(»حديث ألف مئة بست وأذاكر، حديث ألف مئة أربع حفظأ«

ُحاديث إنام يقصد به األسانيد املختلفـة والطـرق واألوجـه املتعـددةوهذا احلفظ الواسع لأل ُُ ُ ُ َّحيـث إن كـل ؛ ُ َّ

ًواحد منها كان يعد حديثا يف اصطالح املحدثني ُّ ُ
فـإن «: )ه٥٩٧ت(ُويشري إىل ذلك قـول احلـافظ ابـن اجلـوزي ، ٍ

ًكل ما حيوي مسنَد أمحد فيام يقال أربعون ألفا منها عرشة آالف : قيل ُ ُُّ َ ُ ُ  ]مـن[َّصـح : ُفكيـف يقـول أمحـد، )٢(ُمكررةُ

ًاحلديث سبعمئة ألف ومخسون ألفا ًومسنده ال يبلغ مخسني ألفا، ِ ُ ُ ٍما مل جيدوه فيـه فلـيس بحجـة: ثم يقول، ُ
فـأين ، َّ

ُأن املراد هبذا العدد الطرق ال املتون: ُالسبعمئة ألف؟ فاجلواب ِ
َ«)٣(  . 

ُاخلربة التامة واملعرفة: امليزة الثانية  :  الشاملة برواة احلديثُ

ِفال يكفي احلفظ الواسع للطرق واألسانيد ليكون الناقد قادرا عىل اكتشاف علـل األحاديـث ِ ِِ َ ً ُُ ِ بـل ال بـد أن ، ُ

ِينضم إىل هذا احلفظ الكثري
ِاخلربة الواسعة واملعرفة الشاملة برواة األحاديث التـي يريـد الناقـد اكتـشاف العلـل : َّ َ ُ ُُ

ِ ُ ُ ُ

ُومن أهم أوجه اخلربة التي ينبغي أن يتمتع هبا نقاد احلديث، االواردة فيه َ
ِ

ِاخلربة بكل ما يتعلـق بمعرفـة شـخص : ِّ ِ ُ

ُومعرفة الروايات التي رواها أو رويت من طريقه، ِومعرفة حاله، الراوي
 : وبيان هذه األوجه الثالثة فيام يأيت، ِ

َونــسبه، ِتعلــق بتمييــز اســم الــراويُوهــذه املعرفــة تــشمل كــل مــا ي: معرفـة شــخص الــراوي: ًأوال ، َولقبــه، َ

َّواألماكن أو املواطن التي حل هبا، وعرصه ٍحتى إذا اشتبه اسم راو بغريه. َورحل إليها، ِ َأو تـصحف أو حتـرف، ٌ ََّ َّ ،

ُأو دلس أمكن معرفته ومتييزه ومعرفته ُُ َ ُِّ. 

ُ ومما يشري إىل متتع نقاد احلديث هبذه اخلربة ما ذكره اخلطيب 
بـسنده ) اإلمـام البخـاري(ُّالبغـدادي يف ترمجـة ِ

ِإىل سليم َ  َجئـت لـو: يل فقـال، )ه٢٢٧ت( نديَكْيَالب ٍسالم بن ِحممد عند كنت«: أنه قال، )ه٢٥٥ت( ٍ جماهدبن ُ

َقال .ٍحديث َألف َسبعني ُحيفظ] َّيعني البخاري[ ًصبيا َيتألر ُقبل  أنـت: ُفقلـت، هُلقيتـ حتـى بـهَطل يف ُفخرجت: َ

                                         
 .٤/٤٢: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)   ١(

قيم أحاديثـه يظهـر أن ، وبعد طباعة مسند اإلمام أمحد وتر)فيام يقال: (مل جيزم احلافظ ابن اجلوزي بعدد أحاديث مسند اإلمام أمحد، وإنام قال)   ٢(

، وحـسب )٢٨٢٩٥: (ًعدد أحاديث مسند اإلمام أمحد مل يبلغ الثالثني ألفا، فحسب طبعة مجعية املكنز اإلسالمي بلغ عدد أحاديث املـسند

وقـد ظهـر يل مـن ). ٢٧٦٤٧: (، وحسب طبعة مؤسسة الرسـالة)٢٧٦٨٨: (، وحسب طبعة مؤسسة قرطبة)٢٨١٩٩: (طبعة عامل الكتب

اختالف النسخ املخطوطة املعتمـدة يف : ِّارنة بني هذه الطبعات أن سبب اختالف العد يف هذه الطبعات يعود إىل عدة أسباب منهاخالل املق

تـرقيم املكـرر يف بعـض الطبعـات وعـدم ترقيمـه يف طبعـات : كل طبعة، ومنها اخلطأ يف ترقيم بعض األحاديث يف بعض الطبعات، ومنهـا

ِره اإلمام أمحد من أقوال التابعني وغريهم يف رشح بعـض الغريـب يف بعـض الطبعـات، وعـدم تـرقم ذلـك يف ترقيم ما يذك: أخرى، ومنها ِ

ًطبعات أخرى، هذا باإلضافة إىل أن بعض الطبعات ذكرت فوائد أيب بكر القطيعي مرقمة ضمن أحاديث املسند، وبعض الطبعات ذكرت  ََّ

 .  ذلك يف احلاشية

 .٢٦٢:ِّيون التاريخ والسري، للحافظ ابن اجلوزي، صتلقيح فهوم األثر يف ع)   ٣(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٥٩ 

َقـال ؟)حـديث َألـف َسـبعني ُأحفـظ أنا(: تقول الذي  أو ٍحابةَّالـص مـن ٍبحـديث أجيئـك وال، منـه ُوأكثـر، نعـم: َ

 .)١(»همنَِومساك ووفاهتم همِأكثر َمولد ُعرفت إال ابعنيّالت

ُّومن ذلك ما نقله العالمة القايض أبو عيل التنوخي  ِيف وصف مكانـة احلـافظ أيب بكـر اجلعـايب ) ه٣٨٤ت(ُ ِ ِ
ْ

ِكــان إمامــا يف املعرفــة بعلــل احلــديث«: فقــال، يف علــم احلــديث) ه٣٥٥ت( ِ َّمــن معــدليهم، ِوثقــات الرجــال، ً ِ ،

ِومواليدهم ووفياهتم، ِوضعفائهم َ َ
ُحتى مل يبق يف زمانه من يتقدمه يف الدنيا، ُوانتهى هذا األمر إليه، ِ ََّ َ«)٢( . 

ُّوقال احلافظ ابن محدون األعميش   عـثامن أيب نـازةِج يف، َّالبخـاري إسـامعيل بـن َحممد ُرأيت«: )ه٣٢١ت(ُ

 ُمثـل َإسـامعيل بـن ُحممد فيه ُّويمر، ِاحلديث ِلَلِوع نىُوالك األسامي عن هُيسأل حييى بن ُوحممد، مروان بن ِسعيد

 .)٣(»]١: اإلخالص[ Z $ # " ! ]يقرأ كأنه همَّالس

ِومـن األمثلــة العمليــة التــي تؤكــد أمهيـة اخلــربة بأســامء الــرواة  ومرويــاهتم مـا ذكــره ابــن أيب حــاتم الــرازي َِ

ُسألت أيب عن حديث رواه حسني: حيث قال، )ه٣٢٧ت( ُ
ٍ  ؟...عن ابن عمر، ٍعن نافع، َعن أيوب، ٍ واقدبن ُ

ٌهذا حديث باطل: قال أيب ّوال يشبه أن يكون من حديث أيوب الـسختياين، ٌ َّ
ِ َ ِ ِويـشبه أن يكـون مـن حـديث ، ُ ِ ُ

ٍ خوطبن َأيوب  .)٤(»ُوهو مرتوك احلديث! نعم: ٍ خوط روى عن نافع؟ قالبن ُفأيوب: ُقلت... ُ

ِّفلوال خربة أيب حاتم الرازي بأسامء الرواة ٍ ٍومرويات كل واحـد مـنهم مـا اكتـشف ، ومشاخيهم، وطبقاهتم، ُ ِِّ

، وك خـوط الـراوي املـرتبـن ُالراوي املهمل يف هذا السند إنام هو أيـوب) أيوب(َوال عرف أن ، َعلة هذا احلديث

 .ال أيوب السختياين اإلمام الكبري

ِوهـذه املعرفـة تـشمل معرفـة مـذاهب الـرواة وآرائهـم العقديـة والـسياسية وكـام : ُمعرفة حال الراوي: ًثانيا َِ ََ ِ ُ

ِودرجـاهتم يف الـضبط ، ِباإلضـافة إىل معرفـة مراتـب الثقـات مـنهم، ُتشمل معرفـة أحـواهلم يف اجلـرح والتعـديل

 .نهم عند تعدد الطرق واختالف الرواياتواإلتقان للرتجيح بي

 ِاحلـديث ِصـحة َمعرفـة أن علـما«: عنـدما قـال) ه٧٩٥ت(ُوهذا ما أشـار إليـه احلـافظ ابـن رجـب احلنـبيل 

 : وجهني من ُلُحتص هِمْقُوس

ٌهني هذا ُومعرفة، همِوضعف همِوثقت رجاله ُمعرفة: أحدمها  مـن ٍكثـري يف نـواِّوُد قـد َوالـضعفاء الثقـات ألن؛ ِّ

                                         
 .٤/٣٤٥: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)   ١(

 .٩٨:احلث عىل حفظ العلم وذكر كبار احلفاظ، البن اجلوزي، ص)   ٢(

 .٢/٣٥٣: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)    ٣(

 .٤/٤١٨: العلل، البن أيب حاتم)    ٤(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٦٠ 

 .ُالتواليف أحواهلم ِبرشح رتِهُاشت وقد، ٍصانيفَّالت

 يف وإمـا، ِاإلسـناد يف إمـا، تالفخاال عند ٍبعض عىل همِبعض ُوترجيح ِالثقات  ِِمراتب ُمعرفة: الثاين والوجه

 ِوكثـرة هِتقانـإو هِمعرفتـ مـن ُلُحيـص الـذي هـو وهـذا، ذلـك ونحـو، والرفـع ِفْالوقـ يف وإمـا، واإلرسال الوصل

 .)١(»احلديث ِعلل ِدقائق عىل ُالوقوف، هممارست

ِومن األمثلة العملية عىل متكن النقاد يف معرفة أحوال الرواة ومراتبهم ِِ ودرجـاهتم يف الـضبط واإلتقـان مـا ، ُّ

ِ معـني يف أحـوال أصـحاب اإلمـام الـشعبي ودرجـاهتم يف بـن  سعيد الدرامي فيام نقلـه عـن حييـىبن ُذكره عثامن ِ ِ ِ

 . ِاحلفظ واإلتقان

 أيب بـن ُإسـامعيل: ُقلـت، ِعـن أصـحاب الـشعبي) ه٢٣٣ت( معـني بـن ُسألت حييـى«: قال عثامن الدرامي

ُّخالد أحب إليك يف الشعبي أم الشيباين؟ فقال ُّ
ُّفراس أحب إليـك أم يبـان؟ : ُقلت. والشيباين ثقة، ُابن أيب خالد: ٍ ٌ

ِّزكريـا أحـب إيل يف كـل يشء: يىل؟ فقالُّفزكريا أحب إليك أو ابن أيب ل: ُقلت. كالمها ثقتان: فقال ابـن أيب لـيىل . ُّ

ٍفابن عون فيام روى عن إبـراهيم والـشعبي؟ فقـال: قلت.  ٌضعيف
ٌهـو يف كـل ثقـة: ُ ُّهـو أحـب إليـك يف : ُقلـت. ٍّ

 .)٢(»ُإسامعيل أعلم به: الشعبي أو إسامعيل؟ فقال

َوهذه املعرفة تشمل ضبط مر: ُمعرفة مرويات الراوي: ًثالثا َكـام تـشمل ضـبط ، ٍّويات الراوي بـشكل إمجـايلُُ ُ

ِحيث إن يف هذه املعرفة فائدة كبرية يف اكتـشاف ؛ َّومتييز ما صح منها وما مل يصح، ٍمروياته عن شيوخ خمصوصني ًِ ً

 .ِبعض علل األحاديث املروية

ِومــن األدلــة عــىل عظــيم اهــتامم املحــدثني ودقــة إحــصائهم ملرويــات الــراوي  املــديني بــن مــا ذكــره عــيل، ِ

َمل يـسمع قتـادة مـن أيب العاليـة إال ثالثـة : ُشـعبة: قـال: قـال،  سعيد القطـانبن ُسمعت حييى«: قال، )ه٢٣٤ت( ُ ْ

َّعدها:  ليحيى]ابن املديني: أي[ُقلت ، أشياء ِبلـغ مـن علـم «: َّوعلق عىل ذلـك ابـن أيب حـاتم بقولـه. »َّفعدها... ُ ْ ِ َ

َشعبة بقتادة أن عرف ما سمع من أيب
ِ َ َ  .)٣(» العالية وما مل يسمعَ

ِ أسلم البناين ودرجـة مرويـاهتم عنـهبن ِ املديني يف أصحاب ثابتبن ما ذكره عيل، ًومن ذلك أيضا
حيـث ، ِّ

، ٍزيـد بـن ُمحـاد بعـده ثـم، ِاملغـرية بـن ُسـليامن بعـده ثـم، َسلمة بن ِمحاد من ُأثبت ٍثابت ِأصحاب يف يكن مل«: قال

 ...منـاكري ُأحاديـث فيهـا وكان، َمراسيل َوكتب ٍثابت عن َفأكثر ُجعفر فأما، ًيئاش ٌمحيد عنه وروى، ٌحاحِص وهي

                                         
 .٢/٦٦٣: البن رجب احلنبيلرشح علل الرتمذي، )   ١(

 .٥٥:، ص)رواية الدارمي(التاريخ، البن معني )   ٢(

 .١/١٢٧: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٣(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٦١ 

 يشء؛ كـذا كـان  ^َّالنبـي أن ٍأنـس عـن ثابـت: جعـل، ومنكـرة غرائـب ُأحاديـث ٍثابـت عن ٍمرْعَم أحاديث ويف

 .)١(»أنس عن، ٍاشّعي أيب بن َأبان ُحديث هذا وإنام، ذكره

ِوقـد تتبعـت جانبــا مـن إحـصاءات ا ً لتقــديم ، ٍومرويـاهتم عـن شــيوخ خمـصوصني، ِلنقــاد ألحاديـث الــرواةُ

ُنموذج عن اخلربة الواسعة واملعرفة الشاملة التي كان يتمتع هبا نقاد احلديث ُ
ِ ِ : 

 إسـحاق أبـو يـسمع مل«:  أيب إسحاق السبيعيبن  يونسبن لعيسى) ه١٦٠ت( احلجاج بن ُقال شعبة 

 .)٢(»ثأحادي أربعة إال األعور احلارث من ّجدك

 مل خيطـئ إال يف عـرشة ]حـديث[ُروى شعبة عن األعمش مخسمئة «: )ه٢٣٣ت( معني بن وقال حييى 

ُكـم كـان حـديث بـرد أيب : ] معـنيبـن حييـى[قيـل أليب زكريـا «: وقال أبو الفضل عبـاس الـدوري. )٣(»أحاديث

 .)٤(»نحو من مئتي حديث: العالء؟ قال

  ِأن أخـرج حـديثا مـن طريـق بكـريبعـد ) ه٢٩٢ت(وقال احلـافظ أبـو بكـر البـزار ُ َِ عـن ،  األخـنسبـن ً

ُال نعلم روى بكري«: ٍعن ابن عباس ريض اهللا عنهام، ٍجماهد ُ َغـري هـذا ، عـن ابـن عبـاس، ٍعن جماهد،  األخنسبن ُ

 .)٥(»احلديث

  ِسألت أيب عن أيب مهدي سعيد«: )ه٣٢٧ت(وقال ابن أيب حاتم ، ضـعيف: ِّ سنان احلميص؟ فقالبن ُ

ًحـو مـن ثالثـني حـديثابن ^ِّعن النبـي ، ِعن ابن عمر،  مرةبن ِعن كثري، ِيروي عن أيب الزاهرية، يثُمنكر احلد ؛ ٍ

 .)٦(»أحاديث منكرة

  َحدث بالعراق مقـدار ، ُربام أخطأ«: )ُ خويلدبن  عقيلبن حممد(يف ترمجة ) ه٣٥٤ت(وقال ابن حبان َّ

َفـضاء اجلهــضمي بــن حممــد(ًوقــال أيــضا يف ترمجـة . )٧(»عـرشة أحاديــث مقلوبـة َمنكــر ، َكــان قليـل احلــديث«: )َ

َحدث بدون عرشة أحاديث، الرواية َ ْمل يتابع عىل يشء منها، ُّكلها مناكري، َّ ُفبطل االحتجاج به، ُ َ«)٨(. 

                                         
 .٧٢:العلل، البن املديني، ص)   ١(

 .١/١٣٢: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)    ٢(

 .١/١٥٥): رواية ابن حمرز(تاريخ ابن معني )   ٣(

 .٤/٢٨٠): رواية الدوري( معني تاريخ ابن)   ٤(

 ).٤٩٢٥: (، رقم)املشهور بمسند البزار(البحر الزخار، أليب بكر البزار )    ٥(

 .٤/٢٨: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)    ٦(

 .٩/١٤٧: الثقات، البن حبان)   ٧(

 .٢/٢٧٤: معرفة املجروحني، البن حبان)    ٨(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٦٢ 

  بــن يــروي عنــه موســى«: ) احلــارثبــن  حممــدبــن إبــراهيم(يف ترمجــة ) ه٣٦٥ت(وقــال ابــن عــدي 

ِ عبيدة وعن غريه إال دون عرشة أحاديثبن ن موسى حممد هذا عبن َوليس إلبراهيم... ُعبيدة ًوقـال أيـضا . )١(»ُ

َال أعرف له من الرواية إال أقـل مـن عـرشة أحاديـث«: ) أيب احلسن الزياتبن أرشس(يف ترمجة  َّ ِ وأرجـو أنـه ال ، ُ

 .)٢(»بأس به

ِومن أمثلة إعالل املحدثني لألحاديث اعتامدا عىل هذه املعرفة ِ ًِ يف ترمجـة ) ه٣٢٧ت( حـاتم ما ذكره ابن أيب، ِ

ِبرش(  إنـه: لـه فقيـل، أعرفـه ال: فقـال ؟األصـبهاين حـسني بـن ِبرش عن: أيب ُسئل«: قال، )ِّ احلسني األصبهاينبن ِ

 َنحـو أنـس عـن، عـدي بـن الـزبري عـن، احلـسني بـن بـرش عـن، ارَّزبـ بـن زيـاد بن ِحممد عن ِّحيدثون ٌقوم ببغداد

 ؟!مسندة ًحديثا عرشين

 ُمخـسة أو أحاديـث ُأربعـة إال ^ النبـي عـن، ٍأنـس عـن، للـزبري ُفَعرُي ليس، موضوعة ُديثأحا هي: فقال

 .)٣(»عنه ْنكتب فلم، ِالبابة من يكن ومل ًشاعرا ًشيخا وكان، ببغداد َّزبار بن زياد بن َحممد وأتيت. ..أحاديث

ِويف ختام هذه املسألة ال بد من التنبه إىل تفاوت النقاد يف اخلـربة بـأ ِ
ُّ وهـذا مـا قـد ، ومرويـاهتم، ِحوال الـرواةِ

ِينعكس يف بعض األحيان عىل طريقة إعالل األحاديث املروية ِِ ِ ِومما يدل عىل اختالف النقـاد وتفـاوت خـرباهتم . ُ ِ ُّ

ُبأحوال الرواة القصة التي ذكرها اإلمام عيل  : حيث قال، )ه٢٣٤ت( املديني بن ِ

ُفعنيت، َالكوفة ُمتِدَق« ] يمهـد بـن[ الـرمحن عبـد ُلقيـت َالبـرصة ُقدمت فلام، هُفجمعت ،األعمش ِبحديث ُ

ُفسلمت  هـذا: فقـال فغـضب قـال، ًشـيئا األعمش عن فيدينُي ٌأحد ما: ُفقلت، عندك ما ُّعيل يا ِهات: فقال، عليه َّ

، نعـم: ُقلـت فيـه؟ ُتكتب ٌيشء َمعك ؟!هبذا ُيتكلم كُمثل ؟!به ُحييط ومن ؟!َالعلم ُيضبط نَوم! العلم أهل ُكالم

 َّعـيل فـأمىل: قـال، عنـدك لـيس مـا إال عليـك مـيلُأ ُلـست! اكتـب: قال، عندي هَّفلعل، ذاكرين: ُقلت، اكتب: قال

ْتعد ال: قال ثم، ًحديثا منها ْأسمع مل ًحديثا ثالثني  .)٤(»ودُأع ال: ُقلت، َُ

ُطول املامرسة وكثرة املذاكرة لعلل األحاديث مع النقاد اآل: ُامليزة الثالثة  : خرينُ

َإن كشف علل احلديث تتطلب طول ممارسة وكثرة مذاكرة حتى تتحول إىل خـربة تـشبه اإلهلـام ُ ُُ ٍَ ٍ ٍ َِ َِ ، َوالكهانـة، َ

                                         
 .١/٤٢٦:  عديالكامل يف ضعفاء الرجال، البن)    ١(

 .٢/١٤٥: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)    ٢(

 .٢/٣٥٥: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٣(

 .٢٥١:املحدث الفاصل بني الراوي والواعي، للرامهرمزي، ص)    ٤(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٦٣ 

َإنكارنا احلـديث عنـد اجلهـال كهانـة«: )ه١٩٨ت( مهدي بن الرمحن عبدويشري إىل هذا املعنى قول  ِ َّ ُ وقولـه ، )١(»َُ

ٌمعرفـة احلـديث إهلـام«: ًأيـضا َوقـد علـق، »ُ : فقــال، )ه٢٣٤ت(ُ نمـري بـن اهللا عبـد بـن ُ عـىل ذلــك احلـافظ حممـدَّ

ٌمن أين قلت؟ مل يكن له جواب: َلو قلت له! َوصدق« َ ُ«)٢(. 

ِومما يؤكد أن هذه اخلربة إنام تأيت باملران واملامرسة املديدة لألحاديث واألخبار ِ ِ  بـن ُّعـيلٍما ذكره أبو غالـب ، َ

َّسمعت عيل«: قال، )ه٢٩٥ت (ْ النَّرضبن َأمحد َأخذ :  املديني يقولبن ُ ِ مهـدي عـىل رجـل مـن بـن الـرمحن عبـدَ ٍ

َأهل البرصة ٌفغضب له مجاعة: قال؛ ًحديثا، ِّال أسميه، ِ َ
ِ ُفـأتوه فقـالوا: قال؛ َ ْ َ َ َمـن أيـن قلـت هـذا يف ، يـا أبـا سـعيد: َ َ ْ َْ ِ

َفغضب : نا؟ قالِصاحب
ِ ْ مهديبن ِالرمحن عبدَ َّأرأيت لو أن رج«: وقال، َ ٍال أتـى بـدينارَ ٍّ إىل صـرييفً ِْ

َ ْانتقـد : فقـال، َ َِ

ٌهو هبرج: فقال، يل هذا َ ْ َمن أين قلت يل: ُيقول له، َ ْ
َإنه هبرج؟: ِ ْ َالزم عميل هـذا عـرشين سـنَة حتـى تعلـم ] : قال[ !َ َ َْ ْ َ ً ْ َِ ِ

ُمنه ما أعلم َ ْ َ«)٣(. 

ِواألمثلة العملية عـىل اهـتامم املحـدثني قبـل التـصنيف بمجالـسة أهـل ال ِعلـم ومـذاكرهتم بعلـل األحاديـث ِ

 : ومنها، ِملعرفة صحيحها من سقيمها كثرية

 ُسـمعت إذا ُفكنـت، ِاحلـديث َّصـرييف] عـيَخالنَّ[ ُإبـراهيم كـان«: )ه١٤٧ت (األعمش  احلافظ سليامنقال

 .)٤(»عليه هُفعرضت هُأتيت أصحابنا ِبعض من َاحلديث

َيعر كام أصحابنا عىل هُفنعرض ،َاحلديث ُنسمع انَُّك«: )ه١٥٧ت (األوزاعي وقال  عـىل ُالزائـف ُرهمِّالـد ُضُ

 .)٥(»تركوا تركنا وما، أخذنا عرفوا فام؛ ِالصيارفة

 عنـد ٍرافـع بـن َوحممـد، رارةُز بـن وَعمـر رأيـت«: )ه٢٠١ت(اهللا البخـاري  عبـد بـن ُوقال احلافظ حاشد

 عـن دعواُختـ ال: املجلـس حـرض ملن قاال قاما لامف، احلديث ِلَلِع عن ِسأالنَي ومها] ِّالبخاري[ إسامعيل بن ِحممد

 .)٦(»وأبرص ُعلمأو امنّ ُفقهأ فإنه، اهللا عبد أيب

ِوالسبب الداعي ملجالسة أهل العلـم ومـذاكرهتم يف علـل األحاديـث ِ ِهـو أن بعـض العلـل قـد خيفـى، ِ وال ، َ

ِيظهر حتى لبعض النقاد الكبار سـألت أيب عـن «: قـال) ه٣٢٧ت (ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره ابن أيب حاتم، ُ

                                         
 .١/٣٨٩: العلل، البن أيب حاتم الرازي)      ١(

 .١/٣٨٨: العلل، البن أيب حاتم الرازي)      ٢(

 .٢/٢٥٦: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي)      ٣(

 .١٦:معرفة علوم احلديث، للحاكم، ص)     ٤(

 .٣١٨:، واملحدث الفاصل بني الراوي والواعي، للرامهرمزي، ص٢/٢١: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)    ٥(

 .٢/٣٤٨: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)      ٦(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٦٤ 

عـن ،  مهـاجربـن عن حممـد، الطالقاين سعيد أيب أمحد بن عن هشام، ُ األعرجُ وفضلٍ حنبلبن ُ رواه أمحدٍحديث

 َكـم أسـامءَوا أوالدُّسـم(: ^ اهللا ُقـال رسـول: قـال، كانت له صحبةو، يعن أيب وهب اجلشم،  شبيببن عقيل

 ؟)١(...)األنبياء

 يف قلبـي ُوكـان يقـع، ه يف نفـيسُوأنكرتـ، وفاتني من أمحـد، ِ من فضل األعرجَاحلديث هذا ُسمعت: قال أيب

 .ً شـيئا ملـا رواه أمحـدَفـال يمكننـي أن أقـول، نا يستغربونُوكان أصحاب،  مكحولُصاحب  الكالعيٍأنه أبو وهب

حـدثني : قـال، ٍهـاجر مبـن ُحـدثني حممـد: قـال، عـن أيب املغـرية، ىَّثنا ابـن املـصفَّ فـإذا قـد حـدَ محـصُثم قـدمت

 . ^قال النبي : العي قالَعن أيب وهب الك،  سعيدبن ُعقيل

، ٍ وهـبأيبعن ،  محزةبن  حييىبن حدثنا هشام عن عامر: قال، رى أخًثنا به أيب مرةَّوحد:  أيب حاتمُقال ابن

 . ^قال رسول اهللا : قال،  موسىبن عن سليامن

َبـا مـن أمحـدِّ متعجُفبقيـت... ًكاري كـان صـحيحا أن إنُوعلمت، ٌك باطلا أن ذُفعلمت: قال أيب  حنبـل بـن ً

 .)٢(»...ه عليَفِ أن أقَ به قبلُه حني سمعتُفإين أنكرت! كيف خفي عليه؟

ِوقد أكد املحدثون بعـد التـصنيف عـىل أمهيـة هـذا اجلانـب يف اكتـشاف علـل األحاديـث ِِ َ ومـن نـصوصهم ، َّ

ُ ال يعـرفَحيحَّن الـصإ«: )ه٤٠٥ت(الدالة عـىل ذلـك قـول اإلمـام احلـاكم  َوإنـام يعـر،  بروايتـه فقـطُ  ِ بـالفهمُفُ

 مـن  ما خيفىَليظهر، ِ واملعرفةِفهم أهل الِ من مذاكرةَ أكثرٌ عونِلمِ من العِوعوليس هلذا النَّ، َّالسامع ِ وكثرةِواحلفظ

 .)٣(»ِعلة احلديث

                                         
، )٨١٤: (، رقـم٣٧٤:ومـن طريقـه أخرجـه البخـاري يف األدب املفـرد، ص) ١٩٠٣٢: (، رقـم٣١/٣٧٧:    أخرجـه اإلمـام أمحـد يف املـسند) ١(

ما يستحب : باب(اهللا، والنسائي يف اخليل،   عبدبن ، من طريق هارون)٤٩٥٠: (، رقم)تغيري األسامء: باب(وأخرجه أبو داود يف األدب، 

قال ابن . واحلديث يدور عىل أيب وهب اجلشمي. ٍ سعيد بهبن ُمجيعهم عن هشام.  رافعبن من طريق حممد) ٣٥٦٥: (، رقم)من شية اخليل

ِال تعلم أليب وهب الصحبة إال بزعم عقيـل«): ٤/٣٨٠: بيان الوهم واإلهيام يف كتاب األحكام(القطان يف  ُ ٍ ُ َ ُ شـبيب هـذا، وال يعـرُف بـن ُ

ٍج يف تعديل نفسه إىل كفيل، فهو غري معروف احلال، وال مذكور بأكثر من رواية حممدُروى عنه غريه، وعقيل املذكور حيتا
ُ ٍ ِ

 مهـاجر عنـه، بن ُ

ِوكل من رأيته ذكر أبا وهب يف الصحابة، فإنام ذكره هبذا الذي قال فيه عقيل هذا ٍ ُّ«. 

 .٦/١٩٩: العلل، البن أيب حاتم)    ٢(

 .٥٩:معرفة علوم احلديث، للحاكم، ص)    ٣(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٦٥ 

عـرف ُه ال يِاحلـديث مـن سـقيم ِ صـحيحِهذا النوع من معرفـة«: )ه٤٥٨ت(ِّومن ذلك قول اإلمام البيهقي 

والنظــر يف ، ومـذاكرهتم، ِ باحلـديثِ العلـمِ أهـلِوجمالـسة، امعَّ الــسِعـرف بكثـرةُوإنـام ي، همِ وجـرحِ الـرواةِبعدالـة

 .)١(»هَ عرفٌحتى إذا شذ منها حديث، همِتَ عىل روايِوالوقوف، بهمُتُك

؛ ِاملـذاكرة ِوكثـرة، ِاملامرسـة ولُطـ من ِلمِالع هذا يف َّبد ال«: )ه٧٩٥ت(ُومثله قول احلافظ ابن رجب احلنبيل 

 ِوابـن َكأمحـد عنـه تلقـى ومـن، القطان كيحيى رفنياالع ِاألئمة ِكالم يف َاملطالعة هُطالب ْثرْكُفلي به َاملذاكرة َمِدُع فإذا

 حُصـل، ٌوملكـة ٍنفـس ُقوة فيه له وصارت، فيه هُنفس ْتَهِوفق، هَمِهَوف، ذلك َطالعةُم َقِزُر فمن، مهاِوغري، املديني

 .)٢(» فيهَمَّيتكل أن له

ما ا :ا   دا  ات اا :  

ِإن املتتبع لواقع عمل املحدثني يلحظ أن اكتشاف علة حديث من األحاديـث إنـام يـتم مـن خـالل خطـوات 
ُّ

ٍ ِ َ ُ ِ ِ َ ِّ

ُمتدرجة أشار إليه نقاد احلديث َ
َّويمكن أن تعد هذه ، ٍ َاخلطـوات خالصـة اخلـربة واملامرسـة املديـدة التـي متتـع هبـا ُ َّ ُِ ِ َ

ُّوقد أشار اخلطيب البغدادي . ُكبار املحدثني ِإىل خطوات اكتشاف علة احلديث) ه٤٦٣ت(َ ُبيل إىل َّالـس«: فقـال، ِ

ِمعرفة علة احلديث أن جيمـع بـني طرقـ ِ ِ ِ
ُ َُ َ ُ ِوينظـر يف اخـتالف رواتـه، هَّ ِ

ِومنـزلتهم يف ، ِفـظِحلَويعتـرب بمكـاهنم مـن ا، َ

ِاإلتقان والضبط َّ ِ«)٣(. 

ِويمكن تلخيص خطوات اكتشاف علة احلديث يف ثالث خطوات ِ : 

 .ُمجع الطرق واملتون: األوىل

ِاملوازنة بني الطرق واملتون املجموعة: الثانية ُ. 

 .ُحتديد اخللل الواقع يف الطرق واملتون بعد املوازنة بينها: الثالثة

 : ات فيام يأيتويبان هذه اخلطو

وة ان: اق واا ُ :  

ِيشكل مجع طرق احلـديث اخلطـوة األوىل أو املرحلـة األساسـية التـي يـسلكها نقـاد احلـديث ملعرفـة الواقـع  ِ
ُ ُُ َُ َ َ ِ ِّ

ِوالوجه الصواب يف الرواية، ِالصحيح يف النقل ِويدل عىل هـذه اخلطـوة عـدد مـن أقـوال املحـدثني. ِ ٌ
ِ  ومـن ذلـك، ُّ

                                         
 .١/١٤٤:      معرفة السنن واآلثار، للبيهقي)١(

 .٢/٦٦٤: رشح علل الرتمذي، البن رجب احلنبيل)    ٢(

 . ٢/٢٩٥: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي)     ٣(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٦٦ 

ْ من ثالثني وجهـا مـا عقلَلو مل نكتب احلديث«: )ه٢٣٣ت ( معنيبن قول حييى   املـدينيبـن قـول عـيلو، )١(»نـاهً

ُاحلـديث إذا مل «: )ه٢٤١ت( حنبـل بـن وقـول أمحـد، )٢(»هُه مل يتبـني خطـؤُمـع طرقـُ إذا مل جتُالباب«: )ه٢٣٤ت(

ْجتمع طرقه مل تفهمه َُ ْْ َ ُ ًواحلديث يفرس بعضه بعضا، َ ُُ ُ ِّ ُ«)٣( ، 

 : ُومما ينبغي التنبه له أنه ينبغي التفريق بني أمرين

ِمجع الطرق لغرض تقوية احلديث: األول ُ. 

ِمجع الطرق لكشف علة احلديث: والثاين ِ
ُ. 

ِأما مجع الطرق لغرض تقوية احلديث ِ ِ
ًفال جيمع منها إال ما كان قويـا أو صـاحلا لالعتبـار، ُ ً َألن الطـرق عـن ، ُ

ْ ال تفيــد احلــديث قــوة وإن كثــرتالكــذابني واملرتوكــني ً : )ه٢٤١ت( حنبــل بــن ويف ذلــك يقــول اإلمــام أمحــد، َُ

ًيطلبون حديثا من ثالثني وجها« َوجعل ينكر طلب الطرق نحو هذا، !أحاديث ضعيفة! ًْ َ ُُ ُُّ ٌيشء ال ينتفعـون : قـال، ِ

 ِرقُّالطـ َبُّتطلـ ُأمحـد َهِكـر نـاموإ«: بقولـه) ه٧٩٥ت(َّوعلق عليه احلافظ ابـن رجـب ؛ )٤(»َأو نحو هذا الكالم، به

 .)٥(»بهاَطل عىل ُّحيث كان فإنه ُاملحفوظة ُالصحيحة ُالطرق وأما؛ ةَاملنكر ِةَّالشاذ ِالغريبة

ِوأما مجع الطرق لكشف علة احلديث ِ ِ ِفال يقترص فيها عىل الطرق القويـة والـصاحلة لالعتبـار، ُ ِ ِ ُبـل يـضاف ، ُ

َإليهــا أيــضا مجــع مــا ورد عــن امل ُ ْ ِألن بعــض العلــل قــد تظهــر مــن مــشاهبة احلــديث املــروي ؛ َرتوكــني والكــذابنيً
ُ ِ َ

 . ِألحاديث بعض الكذابني أو املرتوكني

َرأيـت أمحـد«: قـال، )ه٢٤٥ت( رافـع النيـسابوري بـن ما ذكره احلافظ حممد، ومما يشري إىل هذا املعنى  بـن ُ

َحنبل يف جملس يزيد ِ ٍومعه كتاب زهري،  هارونبن ٍ ُوهو يكتبه، ٍرعن جاب، ُ أنـت تنهانـا عـن ، اهللا عبديا أبا : ُقلت، ُ

ُوتكتبه، ٍجابر ُنعرفه: ؟ قال!ُ ِألنه قد حيتاجه يف كـشف علـة حـديث؛ ُأي نكتبه للمعرفة. )٦(»ِ ٍأو بيـان خطـأ روايـة ، ِ

 .من الروايات

َني بـصنعاء يف  معـبـن ٍ حنبل حييـىبن ُرأى أمحد«: قال، )ه٢٧٣ت(ًومن ذلك أيضا ما ذكره أبو بكر األثرم  ٍ

ٍوهو يكتب صحيفة معمر، ٍزاوية َ َ َ ُ َفإذا اطلـع عليـه إنـسان كتمـه، ٍعن أنس، عن أبان، ُ َ ٌ ُفقـال لـه أمحـد، ََّ : ٍ حنبـلبـن َ

                                         
 .٢/٢١٢: ادي، واجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغد٤/٢٧١:، ص)رواية الدوري(تاريخ ابن معني )      ١(

 . ٢/٢١٢: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي)      ٢(

 . ٢/٢١٢: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي)     ٣(

 .٣٧٦:، ص)رواية أيب داود السجستاين(مسائل اإلمام أمحد )      ٤(

 .٢/٦٤٧: رشح علل الرتمذي، البن رجب احلنبيل)      ٥(

 . ٢/١٩٢: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي)      ٦(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٦٧ 

ٍتكتب صحيفة معمر عن أبان ٍ َ ُ ٌعن أنس وتعلم أهنـا موضـوعة، ُ ُ َ ٍإنـك تـتكلم يف أبـان: ٌ؟ فلـو قـال لـك قائـل!ٍ
ُ َّ َ ثـم ، َّ

َتكتب حديثه عىل الوج ُ َرمحك اهللا يا أبا : ؟ فقال!هُ َ َأكتـب هـذه الـصحيفة عـن ، اهللا عبدِ ُ ٍعـن معمـر ، َّالـرزاق عبـدُ َ

َّفأحفظها كلها، عىل الوجه ُ ًوأعلم أهنا موضوعة حتى ال جييء بعده إنسان فيجعل بدل أبان ثابتـا، ُ ٌ ٌَ ََ ََ َ ويروهيـا عـن ، ُ

ٍمعمر َ ٍ هي عن معمرإنام، َكذبت: فأقول له، ٍ مالكبن عن أنس، ٍعن ثابت، َ  .)١(»عن أبان ال عن ثابت، َ

ِومما يؤكد هذا التفريق بني مجع طرق احلديث لالعتبار ِ َمـا ورد عـن ، ِوبني مجعهـا للمعرفـة وكـشف العلـل، َ

ٍإين ألكتب احلديث عىل ثالثة وجوه«: أنه قال، )ه١٦١ت(سفيان الثوري  ِ َ ُ ُفمنه ما أتدين به: ُ ، ُومنه ما أعتـرب بـه، َّ

َكتبه ألعرفهومنه ما أ ِ ُ ُ«)٢(. 

ــواردة عــن الكــذابني واملرتوكــني ِفمعرفــة الطــرق ال ِ ِوإن كانــت ال تفيــد يف تقويــة احلــديث، ُ ُوال يــدخلها ، ُ ِ ْ ُ

ِاملحدثون يف ميدان النظر واالعتبار ِإال أهنا رضورية لكشف بعض أنواع اخللل يف األحاديـث املرويـة، َ ِِ ِ كالقلـب ، ٌ

 . ِوالتصحيف والزيادة ونحوها

  : اازم  اق وان ا :ة اما

ِبعد مجع الطرق واملتون املتعددة لألحاديث املروية ِ ِّ ِ ِ ِ ِملعرفـة خمـرج ؛ ِيلجأ املحدثون إىل املقارنة واملوازنة بينهـا، ْ

ٍمـع املوازنـة بـني األلفـاظ التـي جـاء هبـا كـل راو مـن الـرواة، ِوحتديد مداره، احلديث ِ فرعـوا عـن ذلـك الـذين ت، ِ

ِومن خالل ذلك يمكن معرفة اتفاق الرواة أو اختالفهم إن حصل، ِاملخرج أو ذلك املدار ِ ُ سـواء أكـان ذلـك يف ، ِ

 .أم يف املتون املروية من خالهلا، األسانيد

َإذا أردت أن يـصح لـك احلـديث فـارضب بعـضه «: )ه١٨١ت( املبـارك بـن اهللا عبـدويف هذا املعنى يقول  ْ َِّ ُ َ

ِومقابلة بعـضها بـبعض تتميـز صـحيحها مـن سـقيمها، فبجمع هذه الروايات«: وقال اإلمام مسلم. )٣(»ببعض
ّ ٍ ِ ،

ِوتتبني رواة ضعاف األخبار من أضدادهم من احلفاظ ِِ َ َّ«)٤(. 

ِومن خالل املوازنة بني الروايات املختلفة إما أن يظهر اتفاق الرواة وعدم اختالفهم فيتبني سالمة احلـديث  ُِ ُُ

ِوإما أن يظهر تفرد بعض الرواة، علةمن ال ُ ِوخمالفة غريه له، َ ُفيغلب عىل الظن وجود علـة يف احلـديث. ُ ويف هـذا . ُ

 فـإن، هَطرقـ جيمـع أن... العلة من ِاحلديث ِسالمة ِمعرفة إىل ُالسبيل«: )ه٨٥٢ت(املعنى يقول احلافظ ابن حجر 

                                         
 . ٢/١٩٢: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي)      ١(

 . ٢/١٩٣: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي)      ٢(

 . ٢/٢٩٥:  للخطيب البغدادياجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع،)      ٣(

 . ٢٠٩:التمييز، لإلمام مسلم، ص)      ٤(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٦٨ 

 بيـان عـىل احلقيقـة يف التعليـل ُفمـدار، العلـة ُظهـور أمكـن اختلفـوا وإن؛ هُسـالمت ظهرت واستووا هُروات اتفقت

 .)١(»االختالف

َفإذا تفرد راو من الرواة يف مدار احلديث أو يف بعض الطرق املتفرعة عنه فإن هذا التفـرد إمـا أن يكـون ممـن  َِ ِ ِ ٍ

ٍال يقبل تفرده وال حيتمل ما جاء به بسبب طعن فيه ِ ُ ُ ُوإما أن يكون ممن يقبل تفـرده، ُ ُهـذه احلالـة ينظـر نقـاد ففـي ، ُُ َُ

ِاحلديث إىل القرائن واألحوال املحيطة بذلك اخلرب عىل اخلصوص ِ ُّفإما أن يعلوه أو يقبلوه، ِ ُ . 

 يف يقولــون فــإهنم املتقـدمني احلفــاظ ُأكثــر وأمـا«: )ه٧٩٥ت(ُويف ذلـك يقــول احلــافظ ابـن رجــب احلنــبيل 

اللهـم إال أن ، وجيعلـون ذلـك علـة فيـه، عليـه عَتـابُي ال إنه: هَفخال الثقات ِيرو مل وإن، واحد به َفردان إذا ِاحلديث

 الثقـات ِداتُّتفـر َبعـض َيـستنكرون وربـام، هِونحـو كـالزهري هُوحديثـ هُعدالتـ واشـتهرت هُحفظـ رُكثيكون ممن 

 .)٢(»يضبطه ٌضابط لذلك عندهم وليس، خاص ٌنقد ٍحديث ِّكل يف وهلم، ًأيضا الكبار

ِولعل من أوضح األمثل ِة العملية عىل فوائد املوازنة بني الطـرق واألسـانيد املرويـةَّ ِ ِ مـا ذكـره ابـن أيب حـاتم ، ِ

ٍسألت أيب عـن حـديث رواه احلميـدي«: حيث قال، )ه٣٢٧ت( : قـال،  دينـاربـن ِعـن عمـرو، ُعـن ابـن عيينـة، ُ

َ جعدبة الليثيبن ُأخربين يزيد َ ْ َأنه سمع ؛ ُُ
ِّ خمراق حيـدث عـن أيب ذبن الرمحن عبدِ ٍ ... ^قـال رسـول اهللا ، قـال، ٍّرِ

َفسألت أيب عن يزيد. احلديث َ جعدبة هـذا الـذي روى هـذا احلـديثبن ُ َ َ ْ هـذا هـو ؛ ال أدري: َمـن هـو؟ قـال أيب؛ ُُ

َ جعدبةبن  عياضبن ُيزيد َّوقد حدثنا ابن الطباع، !ُّأو جده، ُُ ُ جعدبـةبـن عـن حييـى، عن عمرو، ُعن ابن عيينة، َّ ُ ،

َ جعدبةبن عن يزيد ٌوابن الطباع ثبت، ُهذا عندي من ابن عيينة: قال أيب، ٌموقوف، ٍّعن أيب ذر، ُ ْ َّ«. 

كـام رواه : ُعن ابن عيينـة، ُحدثنا ابن املقرئ: ُقلت أنا«: لكن ابن أيب حاتم علق عىل هذا ذكره عن أبيه بقوله

ُوحدثنا سعد. ُاحلميدي ، َّفـدل. كام رواه احلميـدي؛ ُابن عيينةعن ،  حييىبن َّحدثنا حامد: قال؛ ُّ حممد البريويتبن َّْ

َّأن اخلطأ من ابن الطباع، التفاق هؤالء الثالثة َّ َِّ«)٣(. 

َفبعد أن مجع ابن أيب حاتم طرق احلديث ٍ ُ ًوحدد مداره عن ابن عيينة تبني لـه أن ثالثـة مـن الـرواة عـن ابـن ، َ ُ َ َّ

ُديث عىل وجه خيتلف عن الوجـه الـذي رواه ابـن  حييى رووا احلبن ُوحامد، ُوابن املقرئ، ُّاحلميدي: عيينة وهم ُ َ

ِفاستدل باتفاق هؤالء الثالثة عىل خطأ الوجه الذي ذكره ابن الطباع، الطباع الراوي عن ابن عيينة وهذا الـذي .  ِ

ِوصل إليه ابن أيب حاتم إنام كان نتيجة للموازنة واملقارنة بني الطرق املتعددة بعد إحصائها ومجعها ً ُ َ. 

                                         
 .٢/٧١٠: النكت عىل كتاب ابن الصالح، البن حجر)      ١(

 .٢/٥٨٢: رشح علل الرتمذي، البن رجب)      ٢(

 .٥/٤٩١: العلل، البن أيب حاتم)      ٣(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٦٩ 

ــان ويظهــر هــ ُذا املعنــى بــشكل واضــح بــام حكــاه ابــن حب ٍ ــن َ حممــدُســمعت«: حيــث قــال، )ه٣٥٤ت(ٍ  ب

مـا : فقـال لـه،  سـلمةبـن ِب محـادُتُليسمع منه ك،  معني إىل عفانبن جاء حييى:  امللطي يقولٍ أيب شيخبن إبراهيم

إنـام هـو : فقال. كُال حدثتواهللا : فقال،  سلمةبن ً نفسا عن محادَ عرشَحدثني سبعة، نعم: ها من أحد؟ قالَسمعت

 بـن وجـاء إىل موسـى، ِ إىل البـرصةَفانحـدر. شـأنك: فقـال، ِّبـوذكيَّ مـن التُعَوأسـم، ِ إىل البـرصةُرنحـدأ وٌرهـمِد

ً نفـسا وأنـت َ عـرشَ من سبعةِها عىل الوجهُسمعت: قال!  من أحد؟َ هذه الكتبْمل تسمع: فقال له موسى، إسامعيل

 خطـأه مـن خطـأ َزِّ أن أميـُفـأردت، طـئُ كـان خيَ سـلمةبـن َإن محاد:  هبذا؟ فقالُصنعوما ت: فقال]!. عرش [َالثامن

،  عنـهٍوإذا اجتمعـوا عـىل يشء،  نفـسهٍ مـن محـادَ أن اخلطأُ علمتٍه قد اجتمعوا عىل يشءَ أصحابُفإذا رأيت، هِغري

خطـئ ُفـسه وبـني مـا أبن أ هـو بـني مـا أخطـُزِّفـأمي،  أن اخلطأ منه ال مـن محـادُعلمت، مِه منهم بخالفٌوقال واحد

 .)١(»عليه

ة اا : ازما  نق واا  اا ا ُ :  

ِبعد مجـع الطـرق واألسـانيد ِوظهـور تفـرد بعـض الـرواة وخمالفـة غـريه لـه، ِواملوازنـة بينهـا، ِ ِ ُّ تـأيت اخلطـوة ، ِ

ِاألخرية وهي حتديد مصدر علة احلديث ِ  .ِالعالمات الدالة عليهاو أ، ِونوعها ،ِوسببها، ُ

َوالناظر يف منهج املحدثني يف تعليل األحاديث يدرك أن نقاد احلديث قد يقتـرصون يف إعالهلـم لألحاديـث  ِ ُ

ِعىل ذكر مصدر العلة يف احلديث ِأو عـىل ذكـر سـببها، ِ وقـد يـذكرون يف ، ِأو العالمـات الدالـة عليهـا، ِأو نوعهـا، ِ

َ والسبب ونوع العلة والدالئل التي تشري إليهاَأحايني أخرى املصدر َ َ. 

ُلكـن حتديـد جانــب اخللـل يف الروايـات بعــد املقارنـة بينهـا إنــام حتكمـه القـرائن واألحــوال املحيطـة بــاخلرب  ُ ُ ِ ِ ِ َ

 هلـا َوال ضـابط، ُ ال تنحـرصٌ كثـريةِووجـوه الرتجـيح«: )ه٧٦١ت(ُويشري إىل ذلك قول احلافظ العالئي . املروي

الـذي ، ُنِطـَ الفُ بـذلك املـامرسُوإنـام يـنهض،  خـاصٌ يقوم به ترجيحٍل حديثُبل ك،  إىل مجيع األحاديثِةبالنسب

هم ُ نظـرُبـل خيتلـف،  القاعدةُ كيل يشملٍوهلذا مل حيكم املتقدمون يف هذا املقام بحكم،  والرواياتِ من الطرقَأكثر

 .)٢(» بمفردهٍ حديثِّ عندهم يف كلُ ما يقومِبحسب

 ٍكـمُبح عليـه مـونُحيك ال أهنـم؛ املحـدثني ِقواعـد عـىل جيـري والذي«: )ه٨٥٢ت(ُحلافظ ابن حجر وقال ا

 هــذا ِلوصـل البخــاري َتـرجيح َّأن فتبـني«: ً وقـال أيــضا.)٣(»بـالقرائن حــونِّرجُي بـل، والـرد ِالقبــول مـن ٍّستقلُمـ

                                         
 .١/٣٢: معرفة املجروحني، البن حبان)      ١(

 .٢/٧١٢: احلافظ ابن حجر، يف النكت عىل كتاب ابن الصالحنقله )      ٢(

 .٢/٦٨٧: النكت عىل كتاب ابن الصالح، البن حجر)      ٣(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٧٠ 

 .)١(»الرتجـيح قرائن من ُيظهر بام بل، لِرسامل مع ليست ٌزيادة معه َالواصل أن ِدَّملجر يكن مل، إرساله عىل احلديث

 ذلـك بـل، إطالقه عىل ليس ِاملقطوع أو ِباملوقوف َواملرفوع َاملنقطع أو ِباملرسل َاملوصول همَتعليل إن«: ًوقال أيضا

 .)٢(»هُّحتف التي ِبالقرائن اآلخر عىل مهاِأحد ِبرتجيح ِّالظن ِغلبة عىل ٌدائر

ا ا : ت ااا   ل :  

َتقدم يف أول هذا الفصل أن العلة التي تدخل عىل احلديث النبوي تتشابه مـع املـرض الـذي يـصيب اجلـسم  ُ ِِّ ِ ُ َ ِ

ٍّمن حيث وجود أسباب لكل منهام؛ اإلنساين ٍ  .وأنواع، ٍوأعراض، ُ

ُوقد تقدم يف املبحث السابق احلديث عن األسباب التي تدخل من خالهلـا العلـ ِ ُ ِ َّ
وأمـا يف هـذا . ُة إىل احلـديثِ

ِفبعد احلديث عن امليزات التي تؤهل النقاد الكتشاف العلة، املبحث ُِ واخلطوات التي يسلكوهنا يف سـبيل حتقيـق ، ِّ

ِال بد من احلديث عن أعراض علة احلديث، ذلك  .ِأو العالمات الدالة عليها، ِأو مظاهرها، ِِ

ِ وقبل احلديث عن العالمات الدالة عىل و َجود علة يف احلديث ال بد من التأكيـد عـىل أن ظهـور العالمـات ِ
ِ ِ ٍ ِ

ِال يعني معرفة نوع العلة يف احلديث ِومن أجـل ذلـك قـد يكتفـي بعـض النقـاد يف اإلشـارة إىل وجـود عالمـات . َ ِ ُ

هـذا حـديث (أو ، )ٌهـذا حـديث شـاذ(أو ، )ٌهـذا حـديث منكـر(: ًفيقولون مـثال. ِالعلة أو مظاهرها أو أعراضها

ٌمعضل ٌإن عالمات العلة ودالئلها ظاهرة عليه: أي؛ )هذا حديث فيه اضطراب(أو ، )َ َ ٍأما نوع العلـة مـن زيـادة ، ِ ِ
ُ

ِأو نقصان أو تصحيف أو قلب أو نحو ذلك فقد ال تظهر يف بعض األحيـان لـبعض نقـاد احلـديث ِ ٍُ
ٍ هـو : فيقـول، ٍ

 .لكن ال أعرف له علة، منكر

ٍسـألت أبـا زرعـة عـن حـديث رواه «: حيـث قـال، )ه٣٢٧ت ( ابن أيب حـاتمومما يؤكد هذا املعنى ما ذكره ُ ُ

َعن ابن عمر، ٍعن نافع، ُعن عبيد اهللا، ُبقية َ ُ ًأنه مل يكن يرى بالقز واحلرير للنساء بأسا(: ^ِّعن النبي ، ِ ِ ِّ ؟ فقـال )٣()ُ

ٌأبو زرعة هذا حديث منكر َُ ًقلت تعرف له علة؟ قال. ٌ ُ ِ  .)٤(»ال: ُ

                                         
 .٢/٦٠٧: النكت عىل كتاب ابن الصالح، البن حجر)      ١(

 .٢/٧٤٦: النكت عىل كتاب ابن الصالح، البن حجر)      ٢(

َالرخصة يف السرياء للنساء: باب(زينة، أخرجه النسائي يف السنن الكربى يف ال)      ٣( ، ١٢/٣٧٨: ، والطرباين يف املعجم الكبـري)٩٥٠٨: (، رقم)ِّ

 .» عمربن هذا منكر من حديث عبيد اهللا«: قال النسائي.  عمر، عن نافع، عن ابن عمربن من طريق بقية عن عبيد اهللا) ١٣٤٠٢: (رقم

 .     ٤/٣٣٤: علل احلديث، البن أيب حاتم)      ٤(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٧١ 

َرازي مل يعرف نوعفأبو زرعة ال ٍ العلة التي أصابت احلديث من زيـادةْ ، ٍأو تـصحيف، ٍأو قلـب، ٍأو نقـصان، َِ

ِومن أجل ذلك أجاب عىل سؤال ابن أيب حاتم؛ أو نحوه، ٍأو انقطاع َ ًتعـرف لـه علـة؟«: ِ لكـن أبـا . »ال«:  بقولـه»ُ

ِزرعة رأى أن عالمات علة احلديث ِ ٌأو أعراضها ظاهرة بالنسبة له، َ  .»َهذا حديث منكر«: ن أجل ذلك قالوم، َ

ه َقــَمـا أطل«: )املنكـر(يف حديثـه عـن مـصطلح ) ه٨٨٥ت ( برهـان الـدين البقـاعيُويؤيـد هـذا املعنـى قـول

ِالربدجيي موجود يف كالم ٌ ُفإنه يصف بعض ما تفـرد بـه بعـض ا،  أمحدُّ ََ َّ  ِرجـال ِبعـض عـىل ُوحيكـم، ِبـاملنكر ِلثقـاتُ

ِلكن يعلم من استقراء كالمه أنه ، َمناكري  هلمَّأن ِالصحيحني ِ
ُ ِالتفرد َمع َّالبدُ

، ًعلـة لـه َّأن ِالـنفس يف َينقـدح ْأن مـن ّ

َيعمـد أن َاملنكـر َّإن: ٍمـسلم ُقـول ُويؤيـده، َالشاذ يف ِاحلاكم َّعىل نحو ما تقدم عن ٌدليل عليها ُيقوم وال  إىل ُالرجـل َ

ٍهم عنه برواية حرف ال يوجد عنـد أحـد مـنهمفينفرد من بين، ِاألصحاب ِكثرة يف ِّالزهري ِمثل ُفمثـل هـذا يقـوم ، ٍُ ُ

ِالتفرد ِملجرد ٌريبة ِفيهيف النفس 
 .)١(»عنها ِالتعبري عىل ُيقدر ال وقد، ّ

ُّ واقـع عمـل املحـدثني قبـل التـصنيف وجـد أن العالمـات التـي تـدلُولو تتبـع الناقـد َ ِ  العلـة يف ِ عـىل وجـودَ

ُ الذي ال حيتملِ التفردها إىلِ يف جمملُ ترجعِاحلديث َ َ  ابـن ُ عليـه احلـافظَّوهذا ما نص،  التي ال حتتملِاملخالفةإىل و، ُ

ِويستعان عىل إدراكها بتفرد الراوي«: حيث قال، )ه٦٤٣ت (الصالح ِ
ُّ ُ ُّمع قـرائن تنـضم إىل ، ِوبمخالفة غريه له، ُ َ

ِ

ِذلك تنبه العارف هبذا الـشأن عـىل إرسـال يف املوصـول ٍ ِّ ٍأو دخـول حـديث يف حـديث، ِ يف املرفـوعٍأو وقـف، ُ ٍ أو ، ِ

ِوهم واهم بغري ذلك ٍ ِ َ ُبحيث يغلب عىل ظنِّه ذلك؛ َ ُفيحكم به، ُ ُأو يرتدد فيتوقف فيه، ُ َّ ُ ٌوكل ذلك مانع من احلكـم ، َّ ُّ

ِبصحة ما وجد ذلك فيه ُ َّ
ِ«)٢(. 

ِطـرق احلـديث ِعْمجـ بعـد ...ُدركُتـ«: )ه٩٠٢ت (السخاوي  احلافظوقال ِ  مـن ِبـاخلالف: عنهـا ِصوالفحـ ُ

 قـد َقـرائن مـع عليـه ِاملتابعـة ِوعـدم بـذلك ِدُّالتفربـو... ًعـددا ُوأكثـر ُوأضبط ُأحفظ هو ممن هِلغري ِاحلديث راوي

 .)٣(»عنها ُالتعبري ُيقرص

، )التفــرد واملخالفــة(: مهــا، فـابن الــصالح والــسخاوي أشــارا إىل عالمتــني أساســيتني مــن عالمــات العلــة

ِّويمكـن للمتأمـ ُل يف واقـع عمــل املحـدثني أن يـضيف عالمــة أخـرى هـي االخــتالف الـذي ال حيتمـل يف روايــة ُ ُ ُ ً ُ ِ

 : وبيان هذه العالمات فيام يأيت. احلديث

 

                                         
 .     ١/٤٦٧: النكت الوفية بام يف رشح األلفية، للبقاعي)      ١(

 .     ١٨٧:معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، ص)      ٢(

 .     ١/٢٧٥: فتح املغيث برشح ألفية احلديث، للسخاوي)      ٣(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٧٢ 

َ الراوي الذي ال حيتملُدُّتفر: العالمة األوىل َ ُ : 

ُأن يروي الراوي حديثا ال يرويه غريه: ويقصد هبذه العالمة ُوترجح القرائن لدى ن، ً ُ ِقاد احلديث أن يف نقـل ِّ

ُوهذا اخللل قد يكتشف الناقد نوعه فيذكره، ًاحلديث خلال َ ُ ُ َوقد ال يكتشف نوعه فيكتفي باإلشارة إىل عالماتـه ، ُ

ِمن خالل وصف احلديث بالنكارة أو الشذوذ أو اإلعضال ِ . 

 َانفـرد إذا ِاحلـديث يف لونيقو فإهنم املتقدمني ِاحلفاظ ُأكثر وأما«: )ه٧٩٥ت (قال احلافظ ابن رجب احلنبيل

 رُكثـ ممـن يكـون أن إال اللهـم، ًوجيعلـون ذلـك علـة فيـه، )عليـه عَتـابُي ال هَّنإ(: هَخالف ُالثقات ِيرو مل وإن ٌواحد به

 وهلـم، ًأيـضا الكبـار قاتِّالث ِداتُّتفروربام يستنكرون بعض ، ونحوه ِّكالزهري هُوحديث هُعدالت واشتهرت هُحفظ

 .)١(»هُيضبط ٌضابط لذلك عندهم وليس، ٌّخاص ٌنقد ٍحديث ِّلُك يف

 يف احلديث ُدُّوإال فالتفر،  العلة فيهِ عىل وجودًأي عالمة) وجيعلون ذلك علة فيه(بن رجب بقوله ا ُومقصد

ِليس نوعا من أنواع  .ونحوها،  والتصحيفِ والنقصانِ والزيادةِبْ اخللل كالقلً

َ حتتملخمالفة الراوي التي ال: العالمة الثانية َ ُ : 

ه ُدُّ تفــرُلَمــَتُوحي، ًأو إمامــا مــن األئمــة، ًواملقــصود هبــذه العالمــة أن الــراوي قــد يكــون حافظــا مــن احلفــاظ

ٍفإن خمالفتـه هلـم تـدل عـىل وجـود خلـل أو علـة يف ، ً عدداَ منه أو األكثرَ األحفظَ الرواةَلكنه إن خالف، باحلديث ٍِ ُّ َ َّ

أو ، أو الـشذوذ، فيكتفـون يف وصـف احلـديث بالنكـارة، هـاَ احلـديث نوعُنقـادُ قـد ال يكتـشف ُوهذه العلة، هِنقل

 . وقد يكتشفون نوع اخللل فيحددونه إضافة إىل بيان نكارته أو شذوذه أو إعضاله، اإلعضال

َ الرواة أو نقلة احلديثِ بعضِ من خمالفةُه هي أوسعِه لغريَه له أن تفرد الراوي وخمالفتُّومما ينبغي التنب تـى ح، َ

 سـواء كانـت ٍ خمالفـةَّ كـلُشملتـكـام ، أو املفتـى بـه بـني الفقهـاء،  عند العلامءَ خيالف املعروفٍدُّ كل تفرُإهنا تشمل

 . الرصحيةُ عليه العقولْأو ما اجتمعت، أو اإلمجاع،  السنن ومتواترهاِ القرآن أو مشهورِ ملحكمًخمالفة

 ِبـصدق إال وكذبـه احلـديث ِصـدق أكثـر عـىل تدلُيـس وال«: )ه٢٠٤ت (الشافعي  اإلمامُويؤكد ذلك قول

 ِّحيـدث بـأن، فيـه ِوالكـذب ِ عـىل الـصدقُيـستدل أن وذلـك، احلـديث مـن ِالقليـل ِّاخلـاص يف إال، وكذبـه املخـرب

 .)٢(»منه بالصدق ٍدالالت ُوأكثر ُأثبت هو ما خيالفه ما أو، مثله يكون أن ُجيوز ال بام ِّاملحدث

 

                                         
 .٢/٥٨٢: رشح علل الرتمذي، البن رجب)    ١(

 .٣٩٨:صالرسالة، لإلمام الشافعي، )    ٢(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٧٣ 

 ِكـمُوح، العقـل ِكـمُح ِمنافـاة يف ِالواحـد ُخـرب ُيقبل وال«: )ه٤٦٣ت (غداديوأرصح منه قول اخلطيب الب

 .)١(»به مقطوع ٍدليل ِّوكل، السنة جمرى اجلاري ِوالفعل، املعلومة ِوالسنة، املحكم الثابت ِالقرآن

ُاالختالف الذي ال حيتمل يف نقل احلديث: ُالعالمة الثالثة َ َ ُ : 

ُحلديث من قبل الثقة أو الثقات عىل أوجه خمتلفـة بحيـث ال يمكـن اجلمـع ُأن يروى ا: ُويقصد هبذه العالمة ُ ُ ُ َ
ٍ ٍ ِ ِِ ُ

َويف هذه احلالة ال يظهر للناقد نوع العلة التـي يمكـن أن يعلـل احلـديث هبـا. بينها َ ِّ ُ ُ ُ ُ
ِ ِ

ِفيكتفـي باإلشـارة إىل وجـود ، ُ

  .ِعالمات العلة يف احلديث من خالل وصف احلديث باالضطراب

واملظـاهر ، ِ التي استعملها املحدثون للداللة عـىل عالمـات العلـة وأعراضـهاِ املصطلحاتِعُّومن خالل تتب

ــرجح وجود ــي ت َالت ــديثِّ ــا يف احل ــي، ه ــصطلحات ه ــة م ــرصها يف أربع ــن ح ــه يمك ــارة(: ُفإن ــشذوذ، النك ، وال

: ربـع الـذي ظهـرت عليـه إحـدى هـذه العالمـات األَى املحدثون احلـديثَّوقد سم، )واالضطراب، واإلعضال

 مـن  عنـد املحـدثني قبـل التـصنيف إال هذه املصطلحاتُيمكن فهمال و، )املضطرب، واملعضل، والشاذ، املنكر(

،  املحدثني هلـذه املـصطلحات قبـل التـصنيفِوقد حاولت تتبع استعامالت، يف واقعها االستعاميلخالل دراستها 

ِ بتحليل النصوص التي استعملت فيهاُثم قمت ُ وهـذه هـي حـصيلة التتبـع ، م قريـب ممـا أرادوهللوصول إىل فه؛ ِ

 : والتحليل

أو : )ا( :  

َنكر( منه ُّوالثالثي، )أنكر (ِّ الرباعيِ من الفعلٍ مفعولُاملنكر يف اللغة اسم
ِ ُّأصل صـحيح يـدل عـىل «وهو ، )َ ٌٌ

ُ املعرفـة التـي يـسكن إليهـا القلـبِخالف ُ ُ َونكـر الـيشء وأنكـره، ِ َ ََ ُ قلبـه ومل يعـرتف بـه لـسانهْمل يقبلـه: ِ وفـرس . )٢(»ُ

ُكل فعل حتكم العقول«:  بقولهَ األصفهاين املنكرُالراغب ُ ُ ِبقبحه ُحيحةَّ الصٍ ِ
ْ ُتتوقف أو، ُ ِاسـتقباحه يف َّ  واستحـسانه ِ

 .)٣(»ّالرشيعة بقبحه ُفتحكم، ُالعقول

 احلجـاج بـن  مـسلمُره اإلمـام قبـل التـصنيف هـو مـا ذكـلـه ٍ توصيفَ أقدمَّفلعل، وأما املنكر يف االصطالح

 ِغـريه ِروايـة عـىل ِللحـديث هُروايتـ ْتَضـِرُع مـا إذا، ِثِّاملحد ِحديث يف ِرَاملنك ُوعالمة«: حيث قال، )ه٢٦١ت(

 .)٤(»هاُتوافق ْتكد مل أو همَروايت هُروايت خالفت ِّوالرضا ِاحلفظ ِأهل من

                                         
 .٤٣٢:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)    ١(

 .٥/٤٧٦: يف مقاييس اللغة، البن فارس) نكر(مادة )    ٢(

 .٨٢٣: حممد املعروف بالراغب األصفهاين، صبن املفردات يف غريب القرآن، أليب القاسم احلسني)    ٣(

 .١/٧: مقدمة صحيح مسلم)     ٤(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٧٤ 

ِويمكن للمتبع لواقـع عمـل ِّهم يطلـق عـىل كـلَ أن املنكـر عنـدَ املحـدثني قبـل التـصنيف أن يلحـظُ ٍد ال ُّ تفـرُ

ِّحيتمل وكل َ خمالفة ال حتتملُ ًوقد اخرتت عددا منهـا،  ذلك من نصوص النقاد كثريةُوأدلة، ُ ُورتبتهـا عـىل تـاريخ ، ُ َّ

 : وفيات أصحاهبا عىل النحو اآليت

  ه١٩٨ت( سعيد القطان بن حييىاملنكر يف استعامل( : 

َّحـدثنا : قـال،  سـعيد القطـانبـن حدثنا حييـى: قال، ٍّ عيلبن ُدثنا أبو حفص عمروح«:  الرتمذي اإلمامقال

ُّ أيب قرة السدويسبن ُاملغرية َّ ََّ َسـمعت أنـس: قـال، ُ ، يـا رسـول اهللا: ٌقـال رجـل(: يقـول، ٍ مالـك ريض اهللا عنـهبـن ُ

َّعقلها وأتوكلَأ ُ َّأو أطلقها وأتوكل؟ قال، ِ ُ ِ ْاعقلها وتوكل: ُ َّْ َ
هـذا :  سـعيدبـن قـال حييـى: ٍّ عـيلبـن ُ عمـروقـال، )١()ِ

ٌعندي حديث منكر ٌ«)٢(. 

ٍ غريب من حديث أنسٌهذا حديث«: قال الرتمذي ُال نعرفه إال من هذا الوجه؛ ٌ ِوقد روي عن عمـرو، ِ  بـن ُ

ِّأمية الضمري  .)٤(»)٣( نحو هذا^ِّعن النبي ، ْ

ٍوهـو غـري معـروف يف ، ) قـرة الـسدويس أيببـن املغـرية(وسبب نكارة هذا احلديث أن راويه عن أنـس هـو 
ُ

ِفتفرده برواية هذا احلديث دون سـائر أصـحاب أنـس، )٥(الرواية عند املحدثني
 مالـك وهـو الـصحايب الـذي بـن ُّ

ًيثري يف النفس استغرابا واستنكارا) ه٩٢(عاش إىل حدود سنة  ً ُ. 

  ه٢٣٠ت(َّ جناب املصييص بن اإلمام أمحداملنكر يف استعامل( : 

 بـن عـن سـامل، عـن الزهـري، َ أيب اجلنوببن السالم عبدعن ، ]بن يونس[َّحدثنا عيسى «:  جنابُقال ابن

إين مل : قـال، إنـا قـد أمتمنـا: ُفقلـت لـه، فلام أمتمنا دخلنا يف الثاين، ُطفت مع عمر بالبيت(: قال، عن أبيه، اهللا عبد

                                         
، والبيهقـي يف ٨/٣٩٠: ، وأبو نعيم األصـبهاين يف حليـة األوليـاء)٢٥١٧: (ذي يف أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، رقمأخرجه الرتم)    ١(

 .٢/٤٢٨: ، ويف شعب اإليامن٣١٥:اآلداب، ص

 .٧٥٩:العلل الصغري، للرتمذي، ص)    ٢(

: ، والبيهقـي يف شـعب اإليـامن)٧٣١: ( حبـان يف صـحيحه، رقـم، وابـن)٩٧٠: (، رقـم٢/٢١٥: أخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين)    ٣(

ورواه ابــن خزيمــة يف التوكــل «): ٥/٢٣١٦: ختــريج أحاديــث إحيــاء علــوم الــدين(ُقــال احلــافظ العراقــي يف ). ١١٥٩: (، رقــم٢/٤٢٧

 .»ا أمية الضمري بإسناد جيد بلفظ قيدهبن والطرباين من حديث عمرو

 ).٢٥١٧: (، للرتمذي، رقماجلامع املخترص من السنن)    ٤(

 .٣/٢٦٧: بيان الوهم واإلهيام يف كتاب األحكام، البن القطان: ينظر)    ٥(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٧٥ 

َأوهم ِ يقرن فأنا أحب أن أقرن^ُولكني رأيت رسول اهللا ، ُ ُِّ
ِ ُ ُهـذا حـديث منكـر ال يكتـب «: قال ابن جنـاب، )١()ُ ُ ٌ ٌ

 .)٢(»السالم عبدُحديث 

 هبذا احلديث عن اإلمـام الزهـري الـذي يبلـغ )٣( أيب اجلنوب وهو الراوي الضعيفبن السالم عبد َإن تفرد

ُيشري إىل، ٍ من مئتي تلميذُ تالمذته أكثرُعدد ِخلـل يف نقلـه وجـود ُ  دون  بـهضعيفهـذا الـُومـن املـستنكر انفـراد ، ٍ

 .سائر تالمذة الزهري الثقات

  ه٢٣٣ت( معني بن حييىاملنكر يف استعامل( : 

يف ًمـرة و،  يف التفـردًحيـث اسـتعمله مـرة، )منكـر( معـني مـصطلح ُ أمثلة مما استعمل فيها ابنَاخرتت ثالثة

 .يف خمالفة الثقةًمرة و، خمالفة الضعيف

 هُقـد رأيتـ: فقـال، ؟)احلكـم بـن اهلـذيل( عـن معـني بـن حييـى ُسألت«:  اجلنيدبن إبراهيمقال : املثال األول

 ابـن عـن، عكرمـة عـن، رواد أيب بـن العزيـز عبـد عـن روى مـا: ُقلـت، بـأس بـه يكن ومل، عنه ُوكتبت، بالبرصة

 هـذا لـيس، عنـه ُيـسأل كـان الـذي هُحديثـ هـذا: حييـى قـال ؟)٤()شـهادة الغريـب مـوت(:  ^النبـي عن، عباس

 .)٥(»منكر ٌحديث هذا، ٍبيشء احلديث

ِ احلكم يعرف هبـذا احلـديثبن  إجابته عىل سؤال ابن اجلنيد يشري إىل أن اهلذيلِفابن معني من خالل
 هوأنـ، ُ

 ُويؤكـد ذلـك قـول، )٦(ٌ به أحد غـريهِومل يأت،  أيب رواد األزديبن العزيز عبد احلرم ِتفرد هبذا احلديث عن شيخ

عـن ، َّ أيب روادبـن العزيـز عبـدعـن ،  احلكـم الرسخـيسبن ذيلُهذا احلديث يعرف باهل«: )ه٣٦٥ت (ابن عدي

                                         
 .»ليس هذا بالقوي«: ، وقال البيهقي)٩٤٣٥: (، رقم٥/١٧٩: أخرجه البيهقي يف السنن الكربى)    ١(

 .٣/٢٥٧: التاريخ الكبري، البن أيب خيثمة)    ٢(

، وقـال »ُشيخ مديني، مرتوك احلـديث:  أيب اجلنوب، فقالبن السالم ُسألت أيب عن عبد«): ٦/٤٥: اجلرح والتعديل (قال ابن أيب حاتم يف)    ٣(

 .»َضعيٌف، ومل يقرأ علينا حديثه:  أيب اجلنوب، فقالبن السالم سئل أبو زرعة عن عبد«: ًأيضا

: ، وابن األعرايب يف املعجم)١٨٧٦: (، رقم٣/١٠٦٨: الكنى واألسامء، والدواليب يف )٢٣٨١: (، رقم٤/٢٦٩: أخرجه أبو يعىل يف املسند)    ٤(

 ).١١٦٢٨: (، رقم١١/٢٤٦: ، والطرباين يف املعجم الكبري)١٩٥٦: (، رقم٣/٩٢٦

 .٣٢٧: معني، صبن سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى)    ٥(

 .  »ُم يعرُف هبذا احلديث احلكبن واهلذيل«): ٨/٤٣٥: الكامل يف ضعفاء الرجال(ًقال ابن عدي أيضا يف )    ٦(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٧٦ 

ــة ــاس، عكرم ــن عب ــن اب ــه ، )١(»ع ــافظ أيبومثل ــول احل ــبهاين ق ــيم األص ــب«: )ه٤٣٠ت( نع ــديث ٌغري ــن ح  م

ُتفرد به اهلذيل، العزيز عبد َ َّ«)٢(. 

فهو وإن كـان ممـن ال ؛ يثه هبذا احلدُدُّ معها تفرُقبلُ من الضبط واإلتقان يٍ احلكم مل يكن بمكانةبن ُواهلذيل

ُّإال أنه ال حيتمل منه التفر، ٍ معنيِبأس به عند ابن َ بمثل هـذا األصـل الـذي ال متـابع لـه فيـهُدُ ُّكـل هـذا دفـع ابـن ؛ ِ ُ

لتفـرد هـذا الـراوي بـه ؛  عليـهٌ العلـة ظـاهرةِأي إن عالمات؛ ُ عليه بأنه منكرِ هذا احلديث واحلكمِمعني إىل إنكار

 بـن والـضحاك،  حـرببـن وشـعيب،  قدامةبن زائدةو،  املباركِ وابنِّكالثوري، العزيز بدعن سائر أصحاب دو

 .)٣(خملد وغريهم من احلفاظ األثبات

 لـه ]بـن زيـاد الـبجيل[ ُمغـرية:  يقول]بن معني[ُسمعت حييى «:  حنبلبن  أمحدبن اهللا عبدقال : املثال الثاين

ٌحديث واحد منكر ُيف الرجـل متـر بـه اجلنـازة(ٍعـن ابـن عبـاس ، عن عطاءروى : كيف؟ قال: ُلت أليبفق. ٌ ِ قـال ، ُّ

َعـن عطـاء قولـه لـيس فيـه ابـن ، )٥(]بـن أيب سـليامن[امللـك  ُوعبـدٍ جريج ُوهذا رواه ابن: قال، )٤()ُ ويصيلُيتيمم ٍ

 .)٦(»ُوهؤالء أثبت منه، عباس

َوخـالف ابـن ، عـن ابـن عبـاس احلـديث َألنه جعـل؛  بأنه منكرٍ زيادبن حديث مغرية عىل َ معني حكمُفابن َ

وهـم أثبـت مـن ، وليس فيه ابـن عبـاس،  عطاءمن قولحيث رووا احلديث ،  أيب سليامنبن امللك وعبد، ٍجريج

ِ سبب من أسباب فمخالفة الراوي ملن هو أوثق منه. )٧( زيادبن مغرية  .نكارة احلديثٌ

 

 

                                         
 ١/٤١٦: الكامل يف ضعفاء الرجال)    ١(

 .٨/٢٠١: حلية األولياء وطبقات األصفياء، أليب نعيم األصبهاين)     ٢(

 .٧/١٨٤: تنظر ترمجته يف سري أعالم النبالء، للذهبي)    ٣(

، )٥٤٩: (، رقــم١/٨٦: طحــاوي يف رشح معــاين اآلثــار، وال)١١٤٦٧: (، رقــم٢/٤٩٧: أخــرج هــذه الطريــق ابــن أيب شــيبة يف املــصنف)    ٤(

 ).١٦٧٧: (، رقم٢/٤٤: والبيهقي يف معرفة السنن واآلثار

 ).اهللا ابن جريج وعبد(ورد يف املطبوع من العلل )     ٥(

 .٣/٢٨): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن ، والعلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد٤/١٧٥: الضعفاء الكبري، للعقييل)     ٦(

الكامـل يف ضـعفاء الرجـال، البـن : ، ينظر»ليس بالقوي«: ، وقال النسائي»ضعيف احلديث، حدث بأحاديث مناكري«: قال فيه اإلمام أمحد)     ٧(

 .٨/٧٣: عدي



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٧٧ 

َلته عـن حـديث حوسـأ، ]بـن معـني[ُسـمعت حييـى «: قـال عبـاس الـدوري: املثال الثالـث ؛ ُ جبـريبـن كـيمُ

ًال حتل الصدقة ملن كان عنده مخـسون درمهـا(:  ابن مسعودِحديث ُ يرويـه أحـد غـري)١()ُ  بـن كـيم؟ فقـال حييـىَ حٌ

ٌوهـذا وهـم،  آدمبـن ً أحدا يرويـه إال حييـىُوال نعلم، ٍيدَبُعن ز، عن سفيان،  آدمبن يرويه حييى، نعم: معني لـو ؛ َ

َحلدث ، كان هذا هكذا ًبه الناس مجيعا عن سفيانَّ ٌولكنَّه حديث منكر، ُ َُ ٌ...«)٢(. 

َ عنه ابن معني تفرد به حَئلُ الذي سُهذا احلديثف عـن ،  يزيـدبـن الـرمحن عبـد بـن ِعن حممـد، ُ جبريبن كيمَّ

َال نعـرف هـذا احلـديث إال مـن «: ويؤكد ذلك قـول اإلمـام النـسائي.  ريض اهللا عنه مسعودبن اهللا عبدعن ، أبيه ُ

َديث حح
ٍ جبريبن ِكيمِ ِتكلم شعبة يف حكيم«:  الرتمذيُوقال اإلمام. )٣(»ٌوحكيم ضعيف، ُ ُ َ ٍ جبـريبن َّ مـن أجـل ، ُ

 .)٤(»هذا احلديث

 بـن الـرمحن عبـد بـن عـن حممـد،  احلـارث اليـاميبـن بيدُعن ز، عن سفيان الثوري،  آدمبن فلام رواه حييى

: وقـال، بـالوهم) بـريُ جبـن ُ زبيـد اليـامي حلكـيمِ متابعـةمـن(دم  آبـن  أتى هبا حييـىما معني عىل ُحكم ابن، يزيد

ُ الثـوري إال أنـه ال حيتمـل منـه مثـل ِ مـن أصـحابِ آدم وإن كان من الثقـاتبن وذلك ألن حييى، »حديث منكر«

  . وهم باملئاتِّ أصحاب الثوريِ عن سائرَ أن تغيبِهذه املتابعة التي من املستبعد

  ه٢٣٤ت(املديني  بن عيلاملنكر يف استعامل( : 

َّسمعت النبـي :  قال]بن حصني[ يف حديث عمران ِّ املدينيبن ُّقال عيل َمـن قـرأ القـرآن فـسأل (:  يقـول^ُ

ٌّحديث أوله كويف«: )٥()...به عـن ، ٌورواه منـصور،  أيب خيثمـةبـن يثمـةَعـن خ، ُرواه األعمـش، ٌّوآخره برصي، ٌ

ٌوإسـناده ضـعيف،  الكوفـةُوإنام يروي عنه أهل، ٌّهذا أصله برصي، خيثمة ُوهـو حـديث منكـر، ُ يت مـن وُوإنـام أ، ٌ

 .)٦(»يثمة عن احلسنَطريق خ

                                         
ُّمن يعطى من الصدقة، وحد الغنى: باب(أخرجه أبو داود يف الزكاة، )     ١( مـن حتـل لـه : بـاب (، والرتمذي يف أبـواب الزكـاة،)١٦٢٦: (، رقم)ُ

، )مـن سـأل عـن ظهـر غنـى: بـاب(، وابن ماجه يف الزكاة، )٢٥٩٢: (، رقم)حد الغنى: باب(، والنسائي يف الزكاة، )٦٥٠: (، رقم)الزكاة

 ، »حديث ابن مسعود حديث حسن«: وقال الرتمذي). ١٨٤٠: (رقم

 .٣/٣٤٦): رواية الدوري(التاريخ، البن معني، )     ٢(

 ).٢٣٨٤: (، رقم٣/٧٧: لكربى، للنسائيالسنن ا)     ٣(

 .٣/٣٢: اجلامع املخترص من السنن، للرتمذي)     ٤(

من طريق سفيان، عن األعمـش، عـن خيثمـة، عـن احلـسن، عـن عمـران، وقـال ) ٢٩١٧: (أخرجه الرتمذي يف أبواب فضائل القرآن، رقم)    ٥(

 .»هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك«: الرتمذي

 .٥٨:بن املديني، صالعلل، ال)    ٦(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٧٨ 

 بــن عــن عمــران، عــن احلــسن البــرصي،  أيب خيثمــةبــن عــن خثميــة، ُ واألعمــشٌ رواه منــصورُفاحلــديث

د ابـن هـذا مقـص.  برصيانُ واحلسنُوخيثمة،  مهران األعمش كوفيانبن ُوسليامن،  املعتمربن ُومنصور. حصني

 أيب خيثمـة بـن َ يف هـذا احلـديث هـو أن خيثمـةَلَلكـن اخللـ، )وآخـره بـرصي، ٌحديث أولـه كـويف(:  بقولهٍمعني

، ٌه عنه أحد مـن أهـل البـرصةِومل يرو،  املشهورُ عن احلسن البرصي وهو اإلمامِ هذا احلديثِ تفرد بروايةَّالبرصي

ٌبل مستنكر، ٌ مستغربُدُّرفوهذا الت،  الكوفةُبل رواه عنه أهل ، د بمثل هذا احلـديثُّ منه التفرُقبلُألن خيثمة ال ي؛ ُ

، وإنـام أويت مـن طريـق خيثمـة،  منكـرٌحديث(: ومن أجل ذلك قال عن حديثه،  املدينيُفهو ضعيف كام قال ابن

  ).عن احلسن

  ه٢٤١ت( حنبل بن اإلمام أمحداملنكر يف استعامل( : 

ُحدثت أيب بحديث حدثناه عثامن«: حنبل بن  أمحدبن اهللا عبدقال : املثال األول َ َّ ُ حـدثنا : قـال، َ أيب شـيبةبن ٍَّ

ُتسليم الرجل بأصبع واحـدة يـشري(: ^ِّعن النبي ، ٍعن جابر، ِعن أيب الزبري، َ يزيدبن ِعن ثور، ُأبو خالد األمحر ُ
ٍ  

ُ هبا فعل اليهود ْ
ٌهذا حديث منكر: قال أيب. )١()ِ ًأنكره جدا، ٌ َ«)٢(. 

مل «: )ه٣٦٠ت( الطـرباين ُّتفرده بـه قـول ُيؤكدمما  و. يزيدبن عن ثور، ُ به أبو خالد األمحرَدَّتفر ُهذا احلديث

ُيرو هذا احلديث عن ثور إال أبو خالد األمحر
ٍ ٍ َ َتفـرد بـه، ِ  إال ^ُوال يـروى عـن رسـول اهللا ،  أيب شـيبةبـن عـثامن: َّ

 .)٣(»هبذا اإلسناد

 فـيغلط هِحفظـ سـوء مـنُوإنـام أيت هـذا «: أن ساق له عدة أحاديـثوأبو خالد األمحر قال فيه ابن عدي بعد 

ُابن قال كام األصل يف َوهو، وخيطىء ِمعني ْ
  .)٤(»بحجة وليس صدوق َ

 أيب ُدُّفتفر، )٥( من األئمة والرواةٌ كبريٌروى عنه عدد، ٌ ثبتٌ حافظُّ أبو خالد احلميصُّ يزيد الكالعيبن ُوثور

ِألنه ال يقبل تفرده بمثل هذا احلديث،  أمر مستنكر عنهِحلديث هذا اِ بروايةَ األمحرٍخالد
 .  الذي ال متابع له فيهُ

                                         
: ، والبيهقـي يف شـعب اإليـامن)٤٤٣٧: (، رقـم٤/٣٦١: الطرباين يف املعجم األوسط) ١٨٧٥: (، رقم٣/٣٩٧: أخرجه أبو يعىل يف املسند)    ١(

 لـه، رواه أبـو يعـىل والطـرباين يف األوسـط واللفـظ«): ٨/٧٩: جممـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد(، قال اهليثمي يف )٨٥٢١: (، رقم١١/٢٦٤

 .»ورجال أيب يعىل رجال الصحيح

 .١/٥٥٧): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)    ٢(

 .٤/٣٦١: املعجم األوسط، للطرباين)    ٣(

 .٤/٢٨٢: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)    ٤(

 .٦/٣٤٤: وسري أعالم النبالء، للذهبي، ٤/٤١٨: هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، للمزي: ينظر)    ٥(



مب اا /ا ا :ا  ا   

ٍسـألت أيب عـن حـديث جريـر«:  حنبـلبـن  أمحـدبـن اهللا عبـدقـال : املثال الثاين ِ  بـن ِعـن معـن، ٍعـن ليـث، ُ

ِّواخلتم خـري مـن سـوء الظـن(: قال، اهللا عبدعن ، عن أبيه، الرمحن عبد ٌ ُ
ٌهـذا احلـديث منكـر: أيبفقـال ، ؟)٢())١( ؛ ُ

ٍكأنه أنكره من حديث ليث
ٍواحلديث حدثني به أبو معمر، َ َ َّ  .)٣(»حدثنا جرير: قال، ُ

عـن ، ُ أيب سـليمبـن ِعـن ليـث، احلميـد عبـد بـن ُرواه جريـر،  مـسعودبـن اهللا عبـد عـىل ٌ موقـوفُفاحلديث

 . مسعودِعن أبيه عن ابن، الرمحن عبد بن ِمعن

ُمـضطرب «هـو و، ُ أيب سـليمبـن ُ بـه هـو ليـثَألن املتفـرد؛ ِ بالنكـارة هـذا احلـديث أمحد حكـم عـىلُاإلمامو

ُسـمعت أيب «: وقـال ابـن أيب حـاتم، )٥(»ُحديثه ليس بـذاك«: وقال فيه ابن معني،  كام قال اإلمام أمحد)٤(»احلديث

ُليث ال يشتغل به: وأبا زرعة يقوالن َ ُ  .)٦(»ُهو مضطرب احلديث، ٌ

ِ دفـع اإلمـام أمحـد إىل اسـتنكار حديثـههـو الـذيُوحاله كام تقـدم ، ٍ مسعودِهذا اخلرب عن ابن ِبرواية هُدُّفتفر َ َ ،

 .واهللا أعلم، ِواحلكم عليه بالنكارة

ٍروى عـن عطـاء «: ) زيـاد الـبجيلبـن مغـرية( حنبل بعد أن سأله ابنه عـن بن قال اإلمام أمحد: املثال الثالث

َعـن عنبـسة، ٍوالناس يروونه عـن عطـاء، )٧()ة ركعةَّمن صىل يف يوم ثنتي عرش(: َعن عائشة َعـن أم حبيبـة، َ ِّ
)٨( ...

                                         
َكنا نؤمر أن نختم «: بسنده إىل أيب العالية، قال) ٨٤:األدب املفرد، ص(يوضح املقصود هبذا احلديث املوقوف ما أخرجه اإلمام البخاري يف )    ١( ُ َ

ِ َ ُ

َّعىل اخلادم، ونكيل، ونعدها، كراهية أن يتعودوا خلق سوء، أو يظن أحدنا ظن َّ َّ ُُ ُُّ ُُ َفكان السيد، واهللا أعلم، إذا أرسل خادمه ليبيع له أو . » سوءِ َُّ

ُيشرتي أو نحو ذلك ـ يعد املال ويكيله وخيتم عليه حتى ال يبقى هناك جمال لسوء الظـن باخلـادم ُّ  بـن اهللا ومـن هـذا املعنـى جـاء قـول عبـد. َ

ٌاخلتم خري من سوء الظن«: مسعود  . اهل املؤدي إىل سوء الظنٌ؛ أي االحرتاس باخلتم خري من التس»ُ

 . مل يتيرس يل العثور عىل هذا األثر املوقوف)    ٢(

 .٢/٥٥٩): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)    ٣(

 .٢/٣٧٩): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)    ٤(

 .١/٢٣٠: بن أيب خيثمةالتاريخ الكبري، ال)    ٥(

 .٧/١٧٩: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)    ٦(

، والنسائي يف قيـام )٤١٤: (، رقم...)ما جاء فيمن صىل يف يوم وليلة ثنتي عرشة ركعة من السنة: باب(أخرجه الرتمذي يف أبواب الصالة، )    ٧(

، وابن ماجه يف إقامة الصالة والسنة فيها، )١٧٩٤: (، رقم...)ي عرشة ركعةثواب من صىل يف اليوم والليلة ثنت: باب(الليل وتطوع النهار، 

 بـن حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه، ومغـرية«: وقال الرتمذي). ١١٤٠: (، رقم)نتي عرشة ركعة من السنةثما جاء يف : باب(

 .»زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه

ثـواب مـن صـىل يف اليـوم والليلـة ثنتـي : باب(، والنسائي يف قيام الليل وتطوع النهار، )٢٦٧٧٤: (، رقم٤٤/٣٦٠: أخرجه أمحد يف املسند)    ٨(

وأخرجـه مـسلم . »ْعطاء مل يسمعه من عنبـسة«: وقال النسائي. ، من طريق عطاء عن عنبسة، عن أم حبيبة)١٧٩٨: (، رقم...)عرشة ركعة

 

٤٧٩ 
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َّأن النبي ، عن عائشة، ٍوروى عن عطاء ُّ يف الصالة يف السفر ويـتمُكان يقرص (^َّ
ِ

ُوهـذا يرويـه النـاس : قـال، )١()ُ

َعن رجل آخر ليس هو عن عائشة، عن عطاء َ ُث رفعـه مغـريةُّكـل حـدي: ُسمعت أيب يقـول«: اهللا عبدقال . »ٍ َ
 بـن ٍ

 .)٢(»ُزياد فهو منكر

 َ بعـضَبَفقل، ن هو أوثق منهَ م فيهاَألنه خالف؛  زياد بأهنا منكرةبن  عىل روايات مغريةَ أمحد حكمُفاإلمام

لـه ، ضـعيف احلـديث«:  زيـاد قـال فيـه اإلمـام أمحـدبن ومغرية. ٌها وهي عند الناس موقوفةَ غريَورفع، األسانيد

  .)٤(» زياد يف حديثه اضطراببن مغرية«: وقال فيه أبو زرعة الرازي. )٣(»أحاديث منكرة

  ه٢٥٦ت(اإلمام البخاري املنكر يف استعامل( : 

ًسألت حممدا «: قال الرتمذي ٍ ابن أيب ذئبِ عن حديث]يعني البخاري[ُ ِعن خملد، ِ ٍ خفـافبـن َ ، َعـن عـروة، ُ

َّقىض أن اخلراج بالضامن (^أن النبي ، عن عائشة ِ خفاف ال أعـرف لـه غـري هـذا احلـديثبن ُخملد:  فقال؟)٥()َ ٍ
َ ُ ُ ،

ٌوهذا حديث منكر َُ ٌ«)٦(. 

وهـو العـامل املعـروف ،  الـزبريبـن ُ خفـاف هبـذا احلـديث عـن عـروةبن  خملدَدُّفاإلمام البخاري يرى أن تفر

َ املشهور أمر مستنكرُوالفقيه ؛ صـحاب عـروة الثقـاتٌه عليـه أحـد مـن أْ مل يتابعـٍألن أتى يف هذا احلـديث بأصـل؛ ٌ

ــة ــه الثالث ــراهيمبــن وكــسعد، وحييــى، وهــشام، اهللا عبــد: كأبنائ ــد بــن  إب ــن الــرمحن عب ــادو،  عــوفب ، أيب الزن

 .هم كيسان وغريبن وصالح

                                         
 أوس، عن عنبسة، عن بن من طريق عمرو) ٧٢٨: (، رقم)سنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهافضل ال: باب(يف صالة املسافرين وقرصها، 

 .أم حبيبة

وأخرجه الدارقطني يف السنن .  زياد، عن عطاء عن عائشةبن من طريق مغرية) ٥٤٢٤: (، رقم٣/٢٠٣: أخرجه البيهقي يف السنن الكربى)    ١(

ٌهـذا إسـناد «:  سـعيد، عـن عطـاء، عـن عائـشة، وقـال الـدارقطنيبـن ، من طريق عمرو)٢٢٩٨: (، رقم)القبلة للصائم: باب(يف الصيام، 

َواملحفوظ عن عائشة من فعلها«): ١٢٤:بلوغ املرام من أدلة األحكام، ص(ُقال احلافظ ابن حجر يف . »صحيح ُ«. 

 .٣/٢٨): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)    ٢(

 .٢/٤٤): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن لعلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحدا)    ٣(

 .٢/٦٥٨: أجوبة أيب زرعة الرازي عىل سؤاالت الربذعي)    ٤(

ًفيمن اشرتى عبدا فاستعمله ثم وجـد بـه عيبـا: باب(أخرجه من هذا الطريق أبو داود يف البيوع، )    ٥( ، والرتمـذي يف البيـوع، )٣٥٠٨: (، رقـم)ً

) ٢٢٤٢: (، رقـم)اخلـراج بالـضامن: بـاب(، وابن ماجه يف التجارات، )١٢٨٥: (، رقم)ًفيمن يشرتي العبد ويستغله ثم جيد به عيبا: باب(

 .»هذا حديث حسن صحيح«: وقال الرتمذي

 .١٩١:، ص)ترتيب أيب طالب القايض(العلل الكبري، للرتمذي )    ٦(
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: فقـال ؟عنـه أيب َِلئُس«:  قالحيث، )ه٣٢٧ت ( أيب حاتمُويؤيد هذا الذي ذهب إليه البخاري ما ذكره ابن

، خفـاف بـن خملـد ييـرو الـذى احلـديث: ييعن؛ ُةَُّجاحل به ُتقوم ٌاسناد هذا وليس، ٍذئب أيب] ابن[ ُغري عنه ِيرو مل

 .)١(»الرجال راءآ من ُصلحأ نهأل به ُقولأ نى أغري، )إن اخلراج بالضامن(: ^ِّعن النبي ، عن عائشة، عن عروة

 ذكـره كـام ذئـب أيب بـنا ُغـري خملـد عـن يـروه مل َاحلـديث هذا  أنُّكنا نظن«:  قال)ه٣٦٥ت ( ابن عديَّلكن

ًالبخاري أيضا ُحتى حـدثناه أمحـد، ُّ ُّ عبيـد اهللا البالـيسبـن قـال حـدثنا احلـسن،  عيـسى الوشـاءبـن َّ حـدثنا : قـال، ُ

ُحـدثنا يزيـد: قـال، ٍ مجيلبن ُاهليثم ٍ خفـافبـن عـن خملـد، ٍ عيـاضبـن َّ قـىض (: قالـت، عـن عائـشة، عـن عـروة، ُ

      .)٢(») بالضامنَ إن اخلراج^اهللا  رسول

َ جعدبـة الليثـيبـن  يزيـدبـن  عيـاضبـن ل عىل روايـة يزيـدِّويبدو يل أن اإلمام البخاري مل يعو ْ ألنـه منكـر ؛ ُُ

ِبل نقل عن اإلمام، )٣(احلديث عنده َ ِ ِسألت مالكا عـن ابـن«: أنه قال، )ه١٩١ت ( القاسمبن الرمحن عبد الفقيه ُ ً ُ 

 .)٤(»ُأكذب منه: ل عياض؟ قابن ُيزيد: ُقلت له، ٌكذاب: فقال، سمعان

  ه٢٦٤ت(زرعة الرازي املنكر يف استعامل أيب( : 

عـن ، ٍعـن أيب سـعيد، َّعـن عطيـة، أبو إسامعيل املـؤدب: ُقلت«:  يف سؤاالته أليب زرعة الرازيُّقال الربذعي

َال تقصوا أعرافها(: قال، ^ِّالنبي  َ ًحديث منكر جدا: ؟ فقال)ُّ ٌٌ«)٥(. 

ٌوقد أخرجه عـدد مـن األئمـة ، )السلمي عبد بن عتبة( الصحايب ِمن حديثه ِ يف أصلٌ معروفُهذا احلديث

ال (:  احلـديثُولفـظ،  وانقطـاعٌويف الـسندين اضـطراب،  الوليـد احلمـصيانبـن َأو بقيـة،  يزيدبن ِمن طريق ثور

ِتقصوا نوايص اخليل َوال جتزوا أعرافها، َفإن فيها الربكة؛ ُّ ُّ ُفإنه أدفاؤها، ُ ْ ُّذناهبا فإهنا مذاهباُّوال تقصوا أ، َّ َ َّ َ( )٦(. 

                                         
 .٨/٣٤٧: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)    ١(

 .٨/١٩٧: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)    ٢(

 .٨/٣٥١: التاريخ الكبري، للبخاري: ينظر)    ٣(

 .٢/٤١١: أجوبة أيب زرعة الرازي عىل سؤاالت الربذعي)    ٤(

 .٢/٣٧٧: أجوبة أيب زرعة الرازي عىل سؤاالت الربذعي)    ٥(

ٍ يزيد، عن نـرص، عـن رجـل، عـن بن ؛ من طريق ثور)١٧٦٣٨: (، رقم)الرمحن السلمي بن عبد عتبة: مسند(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند )    ٦( ٍ

ي بنـ حـدثني رجـال مـن:  علقمة، قالبن حدثني نرص:  الوليد، قالبن ؛ وأخرجه من طريق بقية)١٧٦٤٣: (السلمي، ورقم  عبدبن عتبة

، من )٢٥٤٢: (، رقم)يف كراهية جز نوايص اخليل وأذناهبا: باب(د، وأخرجه أبو داود يف السنن يف اجلها. السلمي  عبدبن ُسليم، عن عتبة

وأخرجـه . الـسلمي  عبـدبن ُي سليم، عن عتبةبن من) عن شيخ: ويف رواية آخرى عنده(ٍ يزيد، عن نرص الكناين، عن رجل، بن طريق ثور

 بن  يزيد، عن نرصبن ، من طريق ثور)٧٢٩٢: (رقم، ...)ِفضل اخليل عىل غريها: باب( يف احلدود "املستخرج"أبو عوانة اإلسفراييني يف 

 

٤٨١ 



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٨٢ 

ُكـان أمـرا مـ،  بـهَدَّوتفـر،  هبذا احلـديث عـن أيب سـعيدُّ العويفُ عطيةَفلام جاء  أن أبـا يبـدو يلو، ًستنكرا بـشدةً

؛ ولـيس أبـا سـعيد اخلـدري الـصحايب املـشهور، ِّ السائب الكلبي املفـرسبن سعيد املذكور يف هذا السند هو حممد

ِ كـان يـدلس يف أسـامء شـيوخه العويفَوذلك ألن عطية
ُ ، )٢()أبـو سـعيد(وقـد أطلـق عـىل شـيخه الكلبـي كنيـة ، )١(ِّ

َفيحتمل أنه سمع ُ
، أنـه أتـى بـام مل يـأت بـه سـائر الـرواةبَّن ُفظـ، ^ِّورواه عـن النبـي ، َّه من الكلبي ودلـس اسـمهِ

 ).ًحديث منكر جدا(: وقال، وعندما سئل عن أبو زرعة الرازي استنكره بشدة

ُسئل أبو زرعة عن حديث رواه حبيـب«: قال،  املنقولة عن أيب زرعة ما ذكره ابن أيب حاتمِاألمثلةومن  ِّ ُ
 بـن ٍ

ٍحبيب ْ ٍ حبيببن  أخو محزةَ ْ ٍ حريثبن َعن العيزار، عن أيب إسحاق، َ
: ^قـال رسـول اهللا : قال؛ ٍعن ابن عباس، ُ

َوحج البيت، وآتى الزكاة، من أقام الصالة( : ؟ قـال أبـو زرعـة)٣()َوقـرى الـضيف دخـل اجلنـة، َوصام رمضان، َّ

ٌهذا حديث منكر  .)٥(»)٤(ٌموقوف، ٍإنام هو عن ابن عباس؛ ٌ

ُفحبيب ِّ ٍ حبيب قال فيه أبو زرعةبن ُ ْ  الرواة عـن أيب إسـحاق يف رفـع َ سائرَوقد خالف، )٦(»واهي احلديث«: َ

 . ^ِارة هي يف رفع احلديث إىل النبي فالنك.  عباسِه عىل ابنُفْ وقُوالصحيح، ^ إىل النبي ِهذا احلديث

 متنـه  يف يف إسـناده أوٍ خلـلٍإن املنكر عند املحدثني هو ما دلت الدالئل عـىل وجـود: مما سبق يمكن القولو

 .فيه َ غريهَ أو خالفِد باحلديثَّتفر،  ثقةَ أو غريًسواء كان الراوي ثقة

وممـا ، ُح لديـه وجـود خلـل فيـهَّ يعني أن الناقـد تـرجبل،  علتهَ بالنكارة ال يعني معرفةِ عىل احلديثِواحلكم

ُسـألت أيب عـن حـديث رواه بقيـة«: قـال، )ه٣٢٧ت (يؤكد هذا املعنى ما ذكره ابـن أيب حـاتم ٍ ٍعـن أيب مـسكني ، ُ ِ

                                         
 بـن  يزيد، عن نـرضبن ، من طريق ثور)٤٥٥: (، رقم)١/٢٦٣: مسند الشاميني(وأخرجه الطرباين يف . السلمي  عبدبن علقمة، عن عتبة

ٍّشفي، عن شيخ من َ  .^ٍ عبد، عن النبي بن ُي سليم، عن عتبةبن ُ

 .٥٠:ب املوصوفني بالتدليس، للحافظ ابن حجر، صتعريف أهل التقديس بمرات: ينظر)     ١(

: ينظـر. »قـال أبـو سـعيد: بلغني أن عطية كان يأيت الكلبي، فيأخذ عنه التفسري، وكان يكنيه بأيب سـعيد، فيقـول«:  حنبلبن قال اإلمام أمحد)    ٢(

 . ١/٥٤٨): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد

: ، رقـم)١٢/١٢٤: شـعب اإليـامن(، والبيهقـي يف )١٢٦٩٢: (، رقـم)١٢/١٣٦: املعجـم الكبـري( أخـرج الروايـة املروفوعـة الطـرباين يف )    ٣(

ِمن طريق حبيب) ٩١٤٧( ِّ َ  .ً حبيب، عن أيب إسحاق السبيعي، عن العيزار، عن ابن عباس مرفوعابن ُ

 بـن ، من طريق معمر)٢٠٥٢٩: (، رقم)١١/٢٧٤: جامع معمر املنشور كملحق بمصنفه(الرزاق الصنعاين يف  أخرج الرواية املوقوفة عبد)    ٤(

 زريق، عن أيب إسحاق السبيعي، عن العيزار، عن ابن بن من طريق عامر) ٥٢: (، رقم)٣٣:إكرام الضيف، ص(راشد، وإبراهيم احلريب يف 

 .ًعباس موقوفا عليه

 .٥/٣٥٨: علل احلديث، البن أيب حاتم)    ٥(

 .٣/٣٠٩:    اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)  ٦(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٨٣ 

ُ أن يـرضب الرجـل ^اهللا  ُهنـى رسـول(: قـال، عـن ابـن عبـاس، َعن عكرمـة، ٍ نشيطبن َعن إسامعيل، َاجلزري َ

ً؟ قــال أيب هــذا حــديث منكــر جــدا)١() األخــرى يف املــسجديــه عــىلَبإحــدى نعل ٍوأبــو مــسكني ، ٌكأنــه موضــوع، ٌٌ ِ

 .)٢(»ٌجمهول

َسألت أيب عن حديث رواه أبو أسامة«: ومثله قول ابن أيب حاتم ٍ ِعن ابـن ، ٍعن نافع،  عمربن ُعن عبيد اهللا، ُ

 ؟ )٣()يف قصة ذي اليدين (^ِّعن النبي ، عمر

َهذا حديث منك: قال أيب َأخاف أن يكون أخطأ فيه أبو أسامة؛ ٌرٌ ُ«)٤(. 

ُسئل أبو زرعة عن حديث رواه أبو حفص عمرو«: قول ابن أيب حاتمً هذا الباب أيضا ومن ٍ َ أيب سـلمة بـن ٍ َ َ

ُّحدثنا صدقة الدمشقي: قال، ِّالتنِّييس ِّ َ َُّ ِعن زهري، َ ٍ حممدبن اهللا عبدعن ، ٍ حممدبن ُ
ٍابن عقيـل: يعني؛ َّ : لهكـذا قـا، َ

ِّإن اجلنَّـة حرمـت عـىل (: ^ اهللا ُقـال رسـول: قـال، َّ اخلطـاببـن َعـن عمـر، ِّ املسيببن ِعن سعيد، ِّعن الزهري ُ َ

َاألمم حتى تدخلها أمتي ُ َ ٌهذا حديث منكر: ؟  قال أبو زرعة)٥()ُ َُ  .)٦(»!ال أدري كيف هو، ٌ

ُفهذه النصوص تؤكد أن احلكم عىل احلديث بالنكارة وإنـام يعنـي ظهـور ،  إىل نـوع علتـهال يعني الوصـول، ُ

 .عالمات العلة وأعراضها فيه

 : أن املنكر ينقسم إىل قسمني، )ه٦٤٣ت (وأما بعد التصنيف فذكر احلافظ ابن الصالح

 . املخالف ملا رواه الثقاتُاملنفرد: األول

ُّ الذي ليس يف راويه من الثقة واإلتقان ما حيتمل معه تفردهُالفرد: والثاين َُ َ ُ
)٧(. 

                                         
 .مل يتيرس يل العثور عليه بعد البحث يف غري علل ابن أيب حاتم)    ١(

 .٦/١٣٠: العلل، البن أيب حاتم)   ٢(

: بـاب(لسنة فيها، ، وابن ماجه يف إقامة الصالة وا)١٠١٧: (، رقم)السهو يف السجدتني: باب(أخرجه من هذا الطريق أبو داود يف الصالة، )    ٣(

ٌغريـب مـن «): ٣/٤٧٧: أطـراف الغرائـب واألفـراد(، قـال الـدارقطني يف األفـراد )١٢١٣: (، رقـم)ًفيمن سلم من ثنتني أو ثالث ساهيا

هل يأخذ اإلمـام إذا : باب(واحلديث معروف من حديث أيب هريرة أخرجه البخاري يف األذان، . »َحديث عبيد اهللا عنه، تفرد به أبو أسامة

وأخرجـه ). ٥٧٣: (، رقـم)السهو يف الصالة والسجود له: باب(، ومسلم يف املساجد ومواضع الصالة، )٧١٤: (، رقم)شك بقول الناس

 . حصنيبن من حديث عمران) ٥٧٤: (، رقم)السهو يف الصالة والسجود له: باب(مسلم يف املساجد ومواضع الصالة، 

 .٢/١٣٦: العلل، البن أيب حاتم)   ٤(

رواه الطـرباين يف «): ١٠/٥٩: جممع الزوائـد ومنبـع الفوائـد(، قال اهليثمي يف )٩٤٢: (، رقم١/٢٨٩: أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط)    ٥(

ٌاهللا السمني وثقه أبو حاتم وغريه وضعفه مجاعة؛ فإسناده حسن  عبدبن األوسط وفيه صدقة ََّّ ُ«. 

 .٥/٥٣٥: العلل، البن أيب حاتم)   ٦(

 .١٧٢:معرفة أنواع علم احلديث، البن الصالح، ص: ينظر)   ٧(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٨٤ 

  ابـن حجـرُإىل أن جـاء احلـافظ، )١(هَه عـىل هـذا الـذي ذكـرِ بعـد ابـن الـصالح عـىل موافقتـُوقد تتـابع النقـاد

 .)٢(ن هو أوىل منهَ مُ أن املنكر هو ما خالف فيه الضعيفَحَّ فرج)ه٨٥٢ت(

م : )ذ( :  

ُّلرجل يشذ ويشذَّشذ ا: يقال، )شذذ (ِّ الثالثيِ من الفعلٍ فاعلُ اسمِيف اللغةُّالشاذ  ُِّ ُ ، َإذا انفـرد عـن أصـحابه؛ ُ

 .)٣(شاذ: قال لهُ يٍ يشء منفردُّوكذلك كل، همَوخالف

َ يطلقـون مـصطلح كـانوا أهنـمهم عملِع لواقعِّ املحدثني قبل التصنيف فيبدو للمتتبِوأما يف اصطالح  الـشاذ ُ

َ ال متابع هلاٍ بأصلُدِ التي تنفرِ الغريبةِعىل األحاديث  .  الواحدِ يف البابَ املشهورةَ األحاديثُلفأو ختا، ِ

وإنـام يعنـي الوقـوف عـىل عالمـات علتـه وهـي ، ُواحلكم عىل احلديث بالشذوذ ال يعنـي معرفـة نـوع علتـه

ُالتفرد الذي ال حيتمل أو املخالفة التي ال حتتمل َُ َُ ُ َ ُ  مـا ذكـره اإلمـام الـدارقطني، ُومن األمثلة التي تؤكد هذا املعنى، ُ

 بـن ِ حممـدبـن ِّمـا كتبنـاه إال عـن عـيل«: حيث قـال، )٤()فبذلك فلتفرحوا(َّإن النبي قرأ (:  يف حديث)ه٣٨٥ت(

َّ مهران السواقبن حييى
  .)٥(»وال أعرف له علة، ٍوليس بمحفوظ، ٍ

ُتتبعـت هـذه االسـتعامالت ورتبتهـا ، ِوللوقوف عىل مفهوم الشاذ واستعامالته عند املحدثني قبـل التـصنيف َّ ُ

 : ب وفيات أصحاهبا عىل النحو اآليتعىل حس

 

 

 

 

                                         
، واملنهـل الـروي، البـن مجاعـة، ١٧:، واالقـرتاح يف بيـان االصـطالح، البـن دقيـق العيـد، ص٤١:التقريـب والتيـسري، للنـووي، ص: ينظر)   ١(

 .١/١٧٩: ، واملقنع يف علوم احلديث، البن امللقن٤٢:، واملوقظة، للذهبي، ص٥٠:ص

َهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، البن حجر، صنز: ينظر)   ٢( ِ:٧٢. 

، والنهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثـري ٢/٥٦٥: ، والصحاح للجوهري١١/١٨٦: يف هتذيب اللغة، لألزهري) شذذ(مادة : ينظر)   ٣(

 .٢/٤٥٣: اجلزري

مـن ) ٢٩٤٦: (، رقـم٢/٢٦٣: كم يف املـستدرك عـىل الـصحيحني، واحلـا)٣٩٨١: (أخرجه أبو داود يف أو كتاب احلروف والقراءات، رقم)    ٤(

هـذا «: وقـال احلـاكم. ٍ كعـب ريض اهللا عنـهبـن ِّ أبـزى، عـن أبيـه، عـن أيببن الرمحن  عبدبن اهللا طريق ابن املبارك، عن األجلح، عن عبد

 . حممد السواقبن ومل أجده من رواية عيل. »ِّحديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه

 .٥/٤١٧:  طاهر املقديسبن لإلمام الدارقطني، ملحمد^ اف الغرائب واألفراد من حديث رسول اهللا أطر)      ٥(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٨٥ 

 ه١٥٠ت(  حنيفةالشاذ يف استعامل اإلمام أيب( : 

َقال سـمعت رسـول، ٍ أيب وقاصبن ِعن سعد، قال أبو حنيفة يف احلديث الذي رواه زيد أبو عياش  ^ اهللا ُ

قـال أبـو ، )١()ذلـكفنهـى عـن ، نعـم:  إذا يـبس؟ قـالواُ الرطـبُأينقص: فقال،  بالتمر؟ِ الرطبِسئل عن اشرتاء(

ِال يؤخذ برواية، ٌّحديث شاذ«: حنيفة  .)٢(» زيد أيب عياشُ

 ِ بـالتمرِوالتمـر، ِطـبُّ بالرِطـبُّ بيـع الرِ والتـابعني مل خيتلفـوا يف جـوازَفأبو حنيفة رمحه اهللا يرى أن الـصحابة

ِثال بمِم َوإن كانت يف أحدمها رطوبة ليست يف اآلخر، ثلً  ٌ مـا فيـه رطوبـةِونقـصان، جلفوف اِومل ينظروا إىل حال، ٌ

ُفإذا جاء حديث خمالف هلـذا الـذي عليـه العمـل ، لوا بهِ فعمِ البيعِه وقت وقوعِوإنام نظروا إىل حال، فيبطلوا البيع ٌ ٌ

ًوكان املنفرد به ممن ال حيتمل منه هذا التفرد كـان حـديثا شـاذا،  والتابعنيِ الصحابةَوالفتوى عند ً ُ ُُّ َ ه ُوكـان شـذوذ، ُ

 .)٣( وجود العلة فيهِ من عالماتًةعالم

ُ أيب وقاص شاذا ال يعمل بـهبن ِ سعدَ حديث رمحه اهللا أبو حنيفة اإلمامَّ ذلك عدِومن أجل ُألنـه ال حيتمـل ؛ ً َ ُ

ٍهذا التفرد من زيد أيب عياش
ُ ُّ

)٤( . 

  ه١٦١(سفيان الثوري الشاذ يف استعامل( : 

 بـن  احلكـمَابـن: الـرمحن يعنـي عبـدحـدثنا : قال، الرمحن بدع أيب بن امللك عبدحدثنا «:  أيب حاتمُقال ابن

مـن اسـتطاع [(: قـال، بـريُ جبـن ِعـن سـعيد،  املغرية الثقفيبن عن عثامن، ]الثوري[عن سفيان ،  مهرانبن بشري

 . )٥() أشهرَوإن مشى إليه أربعة؛ ]ًإليه سبيال

 .)٦(»ُهذا الشاذ من احلديث«: ُّ الثوريُقال سفيان

                                         
مـا جـاء يف النهـي عـن املحاقلـة : بـاب(، والرتمـذي يف أبـواب البيـوع، )٣٣٥٩: (، رقـم)يف التمر بـالتمر: باب(أخرجه أبو داود يف البيوع، )    ١(

هـذا حـديث حـسن «: ، وقـال الرتمـذي)٢٢٦٤: (، رقـم)بيع الرطـب بـالتمر: باب(التجارات، ، وابن ماجه يف )١٢٢٥: (، رقم)واملزابنة

 . »ُصحيح، والعمل عىل هذا عند أهل العلم، وهو قول الشافعي وأصحابنا

 .٢٦:اهللا الصيمري، ص أخبار أيب حنيفة وأصحابه، للقايض أيب عبد)   ٢(

 .٤/٧: رشح معاين اآلثار، للطحاوي: قارن)   ٣(

ُوالشيخان مل خيرجاه ملا خشياه من جهالة زيد أيب «: بعد أن أخرج حديث زيد أيب عياش) ٢/٤٥: املستدرك عىل الصحيحني( قال احلاكم يف )  ٤(

 .»عياش

 ، ٣/٧١٤: أخرجه ابن أيب حاتم يف تفسري القرآن العظيم)    ٥(

 .٣/٧١٤: تفسري القرآن العظيم، البن أيب حاتم الرازي)   ٦(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٨٦ 

الـزاد : أحـدمها؛  ]٩٧: آل عمران[Z  ¥ ¤ £ ¢ ]:  قوله تعاىلِ أيب حاتم وجهني يف تفسريُ ابنَ أن نقلَفبعد

 .)١(وتعليق سفيان الثوري عليه، بريُ جبن ِ املروي عن سعيدِ ذلك بالوجهَعَبْأت،  البدنُصحة: والثاين، والراحلة

 مـن َ املعـروف واملـشهورَألنه خالف؛ ذ جبري أنه شابن  املروي عن سعيدِ عىل التفسريَمَ الثوري حكُفسفيان

 . يف هذه اآليةِ السبيلِتفسري

  ه١٨٢ت(يوسف القايض الشاذ يف استعامل أيب( 

ِيـسهم للفرسـني(:  عنـدما قـالِّه عىل األوزاعيِّ ردِضِقال أبو يوسف يف معر َ َ ُ َْ َوال يـسهم ألكثـر مـن ذلـك، ُ ُ َْ ُ ،

ُت األئمـةَلِمَوبه ع، ُوعىل ذلك أهل العلم ِمل يبلغنـا عـن رسـول«: ل أبـو يوسـفقـا، )ِ ٍ وال عـن أحـد مـن ^ اهللا ُ

ٌأصحابه أنه أسهم للفرسني إال حديث واحد ٌ َ َ ُوكان الواحد عندنا شاذا ال نأخذ بـه وأمـا قولـه، ِ ُ ً بـذلك عملـت (: ُ

ِ قول أهلُفهذا مثل، )ُاألئمة وعليه أهل العلم ُّوبذلك مضت السنة(: ِ احلجازِ
ُوليس يقبل هذا، )ِ َ َ حيموال، ُ ُل هـذا ُ

ِعن اجلهال َّ َفمن اإلمام الذي عمل هبذا؟ ، ُ ِ
ُ َِ َالعامل الذي أخذوَ ٌ به؟ حتى ننظر أهو أهل ألن حيمل عنه؟ مـأمون هـو ُ َُ ٌَ َُ

ِعىل العلم أو ال؟ ْ ِ«)٢(. 

ٍوقال أبو يوسف أيضا يف مكان ُتعـرف العامـةِعليك من احلديث بام «:  آخرً َّ ُ  وقـال. )٣(» منـهَوإيـاك والـشاذ، ِ

َ تزداد كثرة وخيرج منها ما ال يعرفُالرواية«: ًأيضا ُ ُ ُوال يعرفه أهل، ًُ ُ َوال يوافـق الكتـاب وال الـسنة،  الفقهِ فإيـاك ، ُ

ِوشاذ احلديث ُوعليك بام عليه اجلامعـة مـن احلـديث، َّ ُومـا يعرفـه الفقهـاء، َ ُّومـا يوافـق الكتـاب والـسنَّة، ُ َ ِفقـس ، ُ َ

ِلقرآن فليس عن رسولَفام خالف ا، َاألشياء عىل ذلك َ  .)٤(»وإن جاءت به الرواية، ^اهللا  َ

أو خيـالف ،  مـا يعرفـه الفقهـاءُ خيـالفٍ الـراوي بأصـلِدُّ تفرِ أبا حنيفة يف تسميةُفالظاهر أن أبا يوسف يوافق

ْشاذا مردودا وإن جاءت:  ذلكِ والسنة ـ يوافقه يف تسميةِ من الكتابَالظاهر ً  .واهللا أعلم،  به الروايةً

 ه٢٠٤ت(اإلمام الشافعي لشاذ يف استعامل ا( : 

ُوإن مل يـروه غـريه، ً يل حديثاُإذا روى الثقة: ُّقال يل الشافعي«: األعىل عبد بن ُ يونسُقال احلافظ
ُفـال يقـال ، ِ ُ

ِوإنام الشاذ أن يروي الثقات حديثا عىل نرصهتم، ٌشاذ: له
َ ُ ًُ ًيرويه بعضهم خمالفا هلم؛ ُّ ُفيقال، ُ  .)٥(»َّشذ عنهم: ُ

                                         
 .٣/٧١٣:  تفسري القرآن العظيم، البن أيب حاتم الرازي:ينظر)   ١(

 .٧/٣٦٢: ، واألم، لإلمام الشافعي٤١:الرد عىل سري األوزاعي، لإلمام أيب يوسف، ص)   ٢(

 .٧/٣٥٨: ، واألم، لإلمام الشافعي٢٤:الرد عىل سري األوزاعي، لإلمام أيب يوسف، ص)   ٣(

 .٧/٣٥٨: ، واألم، لإلمام الشافعي٣١:وسف، صالرد عىل سري األوزاعي، لإلمام أيب ي)   ٤(

 .١/٢٠٧: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٥(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٨٧ 

 بـه الثقـة َدَّ مـا تفـرِ عىل ما جاء عن أيب حنيفة وصاحبه أيب يوسـف مـن تـسميةُّ الشافعي يردَويبدو أن اإلمام

ُ ال يعرفه عامةٍبأصل ، ً الشافعي أن هذا لـيس شـاذاُحيث رأى اإلمام؛ ًشاذا:  عليه العمل والفتوىِ الفقهاء ومل جيرُ

 . من األحاديثٍ حديثِه من الثقات يف روايةَ غريُقة فيه الثَ ما خالفِ من احلديثُّوإنام الشاذ

  ه٢٣٠ت( سعد بن حممدالشاذ يف استعامل( : 

َكان يوم بدر يوم االثنـني لـسبع(:  ربيعة البدريبن  عامرَ حديثَ بعد أن ذكرٍ سعدبن ُقال حممد َ َ عـرشة مـن ٍُ

 عرشة مضت مـن َليلة اجلمعة لسبع ( بدر كانَه أن يومِالرمحن وغري عبد بن ثم ذكر حديث أيب بكر، )١()رمضان

 ). رمضان

ُوهذا الثبت أنه يوم اجلمعة«: قال ابن سعد ٌّوحديث يوم االثنني شاذ، ُ ُ«)٢( . 

 ما خـالف فيـه الثقـة مـن هـو أوثـق َّيف أن الشاذ هو،  اإلمام الشافعيِويتفق تفسري ابن سعد للشاذ مع تفسري

 . أو مزيد ضبطمنه بكثرة العدد

 ه٢٤١ت( حنبل بن أمحدل الشاذ يف استعام( 

َسألت أمحد«: )ه٢٥١ت( منصور املعروف بالكوسج بن قال احلافظ إسحاق ،  ريض اهللا عنـه]بـن حنبـل[ ُ

ًتسلبي ثالثا: يعني حديث[، ريض اهللا عنها، ُ عميسِتبن  أسامءِعن حديث  هـذا: قـال؟ )٣(]ثم اصنعي ما شئت، َّ

 .)٤(»الشاذ هذا َخالف ًوجها كذا من  ^ِّالنبي عن َويُور، به ُؤخذُي ال الذي احلديث من ُّالشاذ

ِ هذا احلديث يدل عىل أنه ال جيب اإلحداد عىل املتوىف عنها بعد ثالثةُفظاهر
ُ ُ ٌوهـذا خمـالف لألحاديـث ،  أيامُّ

َّكنا ننهى أن نحد عـىل ميـت فـوق«: قالت،  األنصارية ريض اهللا عنها  عطيةِّ أمُومنها حديث، الصحيحة يف العدة ُ ُِ 

                                         
اهللا، قال أخـربين   عبدبن أخربنا خالد:  سليامن، قاالبن  مسلم، وسعيدبن من طريق عفان) ٢/١٩: الطبقات الكربى(أخرجه ابن سعد يف )   ١(

َكان يـوم بـدر يـوم االثنـني لـسبع عـرشة مـن «:  ربيعة البدري، قالبن ري، عن أبيه، عن عامر الزببن اهللا  عبدبن  حييى، عن عامربن عمرو ُ

 .ومجيع رجال إسناده ثقات. »رمضان

 .٢/١٩: الطبقات الكربى، البن سعد)   ٢(

، والطـرباين يف املعجـم )٢٧٤٦٨: (، رقم٤٥/٤٥٩: ، واإلمام أمحد يف املسند)٢١٤١: (، رقم٥/٣٨:  راهويه يف املسندبن أخرجه إسحاق)    ٣(

 .ت عميسبن  شداد، عن أسامءبن اهللا من طريق عبد). ٣٦٩: (، رقم٢٤/١٣٩: الكبري

 .٩/٤٧٣٢:  منصور املعروف بالكوسجبن  راهويه، للحافظ إسحاقبن  حنبل وإسحاقبن مسائل اإلمام أمحد)    ٤(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٨٨ 

ًإال عىل زوج أربعة أشهر وعرشا، ٍثالث ُّال حيـل المـرأة «:  قـال^ اهللا َ حبيبة أن رسـولِّ أمُحديثُ ومثله . )١(»...ٍ

َّتؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد عىل ميت فوق ثالث ِ  .)٢(»ًإال عىل زوج فإهنا حتد عليه أربعة أشهر وعرشا، ُ

ِفاإلمام أمحد ملا رأى خمالفة حديث أسامء لأل
، أطلق عليه وصـف الـشاذ، حاديث الصحيحة املروية يف العدةُ

 . يتفق يف مفهومه مع املعنى الذي ذكره اإلمام الشافعي للشاذٌاستعاملهو و

  ه٢٥٨ت( حييى الذهيل بن احلافظ حممدالشاذ يف استعامل( : 

َ سلمةبن ُحديث محاد«:  حييى الذهيلبن ُقال احلافظ حممد ًأن بـالال (، ابـن عمـرعن ، ٍعن نافع، عن أيوب، َ

َأذن قبل ِشاذ غري واقع عىل القلب: )٣() طلوع الفجرَّ ٍ ُ ِ ما رواه الناس عن ابنُوهو خالف، ٌّ  .)٤(» عمرُ

  عـن ابـن عمـرَ واملـشهورَ املحفـوظَألنه خالف؛  سلمة بالشذوذبن ِ محادِ عىل حديثَ حكمُّفاحلافظ الذهيل

ٍهـذا حـديث غـري حمفـوظ«:  قالعندما، رتمذي ما أكد عليه اإلمام الذاوه، ريض اهللا عنهام
ُ ُوالـصحيح مـا روى ، ٌ

َّأن النبي ، عن ابن عمر، ٍعن نافع، ُوغريه،  عمربن ُعبيد اهللا ٍإن بالال يؤذن بليل(:  قال^َّ ِّ فكلوا وارشبوا حتـى ، ً

ِّيؤذن ابن أم مكتوم ُ ِّ()٦(»)٥(. 

 

 

 

 

 

                                         
انقـضاء عـدة املتـوىف : بـاب(، ومسلم يف الطالق، )٣١٣: (، رقم)حيضالطيب للمرأة عند غسلها للم: باب(أخرجه البخاري يف احليض، )    ١(

 ).٩٣٨: (، رقم...)عنها زوجها

انقـضاء عـدة املتـوىف عنهـا : بـاب(، ومـسلم يف الطـالق، )١٢٨٠: (، رقـم)إحداد املـرأة عـىل غـري زوجهـا: باب(أخرجه البخاري اجلنائز، )    ٢(

 )١٤٨٦: (، رقم...)زوجها

: ، رقـم١/٤٥٦: ، والـدارقطني يف الـسنن)٥٣٢: (، رقم)يف األذان قبل دخول الوقت: باب( الطريق أبو داود يف الصالة، أخرجه من هذا)     ٣(

: وقـال أبـو داود).١٧٩٩: (، رقـم)رواية من روى النهـي عـن األذان قبـل الوقـت: باب(، والبيهقي يف السنن الكربى يف الصالة، )٩٥٤(

 .» سلمةبن ادهذا احلديث مل يروه عن أيوب إال مح«

 .١/٥٦٣: السنن الكربى، للبيهقي)    ٤(

ُأذان األعمى إذا كان له من خيربه: باب(أخرجه البخاري يف األذان، )     ٥( ِ بيان أن الدخول يف الصوم : باب(ٌ، ومسلم يف الصيام، )٥٩٢: (، رقم)ُ

 ).١٠٩٢: (، رقم...)حيصل بطلوع الفجر

 ).٢٠٣: (، رقم)ما جاء يف األذان بالليل: باب(لرتمذي، يف الصالة، اجلامع املخترص من السنن، ل)     ٦(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٨٩ 

 ه٢٧٣ت( بكر األثرم الشاذ يف استعامل احلافظ أيب( : 

 ^ اهللا َأن رسـول، ٍ عـامربـن َعـن عقبـة، عـن أبيـه،  عيلبن  موسىَ حديثَقال أبو بكر األثرم بعد أن ساق

 . )١()بُ ورشٍ أكلُ الترشيق أيامُوأيام،  عرفةُيوم(: قال

 َاحلـديث هـذا ُالنـاس وروى، ٍّعـيل بـن موسى به َدَّتفر ٌحديث فإنه ٍعامر بن عقبة ُحديث وأما«: قال األثرم

 إذا ُفاألحاديـث، ًأحيانـا ُمَالـوه ِاحلـافظ مـن يكـون وقـد .هَغـري، عرفـة َصـوم فيـه لواِدخُيـ فلـم، ٍكثـرية ٍوجوه من

، هُغـري بـه َجـاء مـا ِبخـالف ُجيـيء الـذي هـو: عنـدنا ُّفالـشاذ... ِّالـشاذ ِالواحـد من َأثبت ْكانت ْفكثرت ْتظاهرت

 .)٢(»هُغري هْخيالف ملو هِبمثل ٌأحد جيئ مل ٍبيشء هَوحد ُجييء الذي ُّالشاذ وليس

لوضـوح عبارتـه يف الداللـة ،  لكالم اإلمام الشافعي رمحه اهللاِموافقته إىل التدليل عىل ِ األثرمُ كالمُوال حيتاج

 .عىل ذلك

  حممد املعروف بجزرة بن احلافظ صالحالشاذ يف استعامل َ َ  : )ه٢٩٣ت(َ

َقال احلافظ صالح جزرة ُاحلديث الشاذ«: َ َاحلديث املنك: ُ ُر الذي ال يعـرفُ َ فلـم يـشرتط احلـافظ صـالح  .)٣(»ُُ

َّ يقـرتب ممـا حـده اإلمـام أبـو ِيف هـذا التحديـدهو و، ُه بأنه املنكر الذي ال يعرفَّوإنام حد، َرة يف الشاذ املخالفةَجز

 يف احلـافظ أبـو جعفـر الطحـاويُكام يقرتب من املفهوم الـذي ذكـره ، َحنيفة وتلميذه أبو يوسف رمحهام اهللا تعاىل

 .الفقرة اآلتية

  ه٣٢١ت(جعفر الطحاوي الشاذ يف استعامل أيب( : 

َّكيف جيوز ألحد ترك آيتني من كتاب اهللا عز وجل«: قال الطحاوي َُّ ُِ ِ ِوسنن ثابتة عـن رسـول، ٍ ٍ ٍ ٍ متفـق ^ اهللا ُ َ َّ ُ

ُعىل صحة جميئها إىل حديث شاذ ال يثبت مثله؟ ُ ُ ٍَّّ ٍ ِ«)٤(. 

 ممـا ُد بـه الـرواةَّ مـصطلح الـشاذ فـيام تفـرِ أبـا حنيفـة يف اسـتعاملُ أنه يوافق اإلمام الطحاويِيظهر من كالمو

 .أهل الفقه واحلديث بني ِ املشهورة املعروفة^ نبيه ِ اهللا وسنةِ من كتابَ املعروفُخيالف

                                         
كراهيـة الـصوم يف أيـام : بـاب(، والرتمـذي يف الـصوم، )٢٤١٩: (، رقم)صيام أيام الترشيق: باب(أخرج هذه الرواية أبو داود يف الصوم، )     ١(

حـديث «: ، وقـال الرتمـذي)٣٠٠٤: (، رقـم) يـوم عرفـةالنهـي عـن صـوم: بـاب(، والنـسائي يف مناسـك احلـج، )٧٧٣: (، رقم)الترشيق

ٌ عامر حديث حسن صحيحبن عقبة ٌ ٌ« 

 .١٧٩:ناسخ احلديث ومنسوخه، أليب بكر األثرم، ص)   ٢(

 .١٤١:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٣(

 .٤/٣٥٣: رشح معاين اآلثار، للطحاوي)   ٤(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٩٠ 

قبـل التـصنيف أن يلحـظ اسـتعاملني ) الـشاذ( يف هذا العرض التارخيي الستعامل مصطلح ِويمكن للمتأمل

 : له

ُ ال يتابع عليه وال حيتمل منهٍ الراوي بأصلُدُّ أبو حنيفة وهو تفرُما ذكره اإلمام: ولاأل ُ. 

 .ُ الراوي الثقة ملا رواه غريه من الثقاتُوهو خمالفة،  الشافعيُما ذكره اإلمام: الثاين

ًفاحلديث الذي تفرد به الراوي ال يعده اإلمام الشافعي شاذا ُّ ُ َألن الشاذ عنده ه؛ َُّّ َّ و خـالف فيـه الثقـة مـا رواه َّ

ٍأما أبو حنيفة فريى أن احلديث قد يكون شاذا إذا تفـرد فيـه الـراوي بأصـل ، ُغريه من الثقات ً خـالف آيـة أو سـنة ُ

ًمشهورة أو إمجاعا أو قياسا أو  . ال متابع له فيهممانحو ذلك  ً

بينام يرى أبو حنيفـة شـمول ، بابُلكن اإلمام الشافعي يقرص املخالفة عىل أحاديث ال، ُفاألصل هو املخالفة

ِاملخالفة للكتاب والسنة املشهورة ِ  .ِوالقياس، ِواإلمجاع، ِ

: حيـث قـال يف تفـسريه، )ه٤٠٥ت( الشاذ هو اإلمـام احلـاكم  مصطلحفَّ من عرُوأما بعد التصنيف فأول

ٌفأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات« ٌ ُُّ ٌوليس للحديث أصل متابع لذ، َّ ٌ  .)١(»لك الثقةِ

وهـي ،  الـشذوذِ حـاالتَّ أدقَرَكـَوإنـام ذ؛ َّ الـشاذ عـىل مـا يتفـرد بـه الثقـاتَويبدو يل أن احلاكم ال يرى قرص

ِ حـديثا مـن طريـقَ يف مـستدركه حيـث أخـرجِ احلـاكمُفُّويؤكـد ذلـك تـرص،  الثقـاتُتفردات  بـرش بـن  إسـحاقً

ٌّهذا حديث شاذ«: ثم تعقبه بقوله، ُ عمري التيمي الكويفبن ُعن مجيع، الكاهيل الكويف ُواحلمل فيه عىل مجيع، ٌ  بـن ُ

 هُيتابعـ ال ُأحاديـث يرويـه مـا ُةّعامـ«: ُ عمري قال فيـه ابـن عـديبن ومجيع .)٢(» برشبن َوبعده عىل إسحاق، ُعمري

ُهو يف عداد من يضع احلديث«: فقال فيه ابن عدي،  برشبن وأما إسحاق .)٣(»ليهع غريه
ِ«)٤(. 

ِ هذا احلديث من طريقَوقد جاء، غري ثقةفكالمها  ُّه احلاكم شاذا ممـا يـدلَّهام فعدُ ً  غـري ِ تفـرداتُّ عـىل أنـه يعـدُ

 .ً أيضاَالثقات شواذ

 الـشاذ عنـد اإلمـام َبعـد أن ذكـر تعريـف) ه٤٤٦ت (َّ أبـو يعـىل اخللـييلَه احلـافظَ تلميـذَّ ذلـك أنُيؤكـدمما و

ٌقـال الـشافعي ومجاعـة مـن أهـل «: فقـال،  أهـل احلـديثِ عـن مـذهبًاِّ التعريـف الـذي يـراه معـربَالشافعي ذكـر ُّ

ٍالشاذ عندنا ما يرويه الثقات عىل لفظ واحد: احلجاز ٍ ُ ًويرويه ثقـة خالفـه زائـدا أو ناقـصا، ُّ ً َ والـذي عليـه حفـاظ . ٌ

                                         
 .١١٩:صمعرفة علوم احلديث، للحاكم، )     ١(

 ).٤٣٧٤: (، رقم٣/٥٣: املستدرك عىل الصحيحني، للحاكم)     ٢(

 .٢/٤١٩: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)     ٣(

 .١/٥٥٨: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)     ٤(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٩١ 

ٍما ليس له إال إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غري ثقة: ُّالشاذ: احلديث
َ ٌ ٌُّ ُ ٌ ٌن عن غري ثقة فمـرتوك ال فام كا، ٌ ٍ ِ

ُيقبل ُّوما كان عن ثقة يتوقف فيه وال حيتج به، ُ ُُ ُ َّ َ«)١(. 

ٍفاخللييل يتحدث عن تفرد
 مقـصده )ه٧٩٥ت (ُ احلـافظ ابـن رجـبَوقـد رشح، ُّ هـو تفـرد الـشيوخٍّ خـاصُّ

َّلـم عبـارة عمـن دون  أهـل هـذا العِ يف اصـطالحُوالشيوخ، ُّ اخللييل يف تفرد الشيوخَولكن كالم«: بالشيوخ فقال ٌ

ُوقد يكون فيهم الثقة وغريه، األئمة واحلفاظ ًفأما ما انفرد به األئمة واحلفاظ فقد سـامه اخللـييل فـردا، ُ ُُّ َّ َّوذكـر أن ، َ َ َ

ٌ احلفاظ املشهورين الثقات أو أفراد إمام من احلفـاظ واألئمـة صـحيح متفـق عليـهَأفراد َ َّ ٌ َ َ
ِ ِ  ِفتفـرد الثقـة أو غـري .)٢(»ٍِ

ُّقة من الشيوخ يعد من احلديث الشاذ عند اخللييلالث  .واهللا أعلم، ِوعند شيخه احلاكم، ُ

ُومن النصوص اهلامة التي تشري إىل التمييز بني الـشاذ واملعلـل مـن حيـث إن املعلـل عرفـت علتـه َ ِ ُ َ َّ َّ َّالـشاذ مل ، ُ

ٍّرب حـديث شـاذ«: )ه٦٠٦ت( األثري اجلزري بن جمد الدينقول ، ُتعرف علته ٍ
َّ ُ انفـرد بـه الثقـةُ َإال أنـه ال أصـل ، َ

ُوال يتابع عليه، له َ َوال يعر، ُفيخالف فيه الناس، ُ ُهـو مـا عرفـت علتـه: فـإن احلـديث املعلـل،  هباُلَّ يعلٌ له علةُفُ َّْ َ ِ ُ ،

َفذكرت
ِ ُما ال يعرف له علة: والشاذ، ُفزال اخللل منه، ُ ُ«)٣(. 

 : )َ( :  

ُاملعضل بفـتح الـضا َأعـضل(: ِّ الربـاعيِ مـن الفعـلٍ مفعـولُ اسـمِدَ َ ِمعـضل(:  الفاعـل منـهُواسـم، )َ
بكـرس ) ُ

ِوالعضل يف اللغة. الضاد ُ ْ َّ أصل واحد صحيح يدل عىل شدَ ٌُّ ٍة والتواء يف األمرٌٌ ٌعضال ٌداء: يقال؛ )٤(ٍ ٌعـضال ٌوأمـر ُ ؛ ُ

َوأعضلني. األطباء أعيا ٌشديد أي َ َأعضل وقد. هُأمر أعياين أي؛ ٌفالن ْ َ : لَعـضُم ٌوأمـر. واسـتغلق َّاشتد أي، ُاألمر ْ

 .)٥(لوجهه تدىُهي ال

َوأما يف اصطالح املحـدثني قبـل التـصنيف فاملعـضل هـو مـا اسـتنكر  إىل ِوأعيـاهم عـن االهتـداء، ُه احلفـاظَ

، عف الــضِوشــديد، ِواملنكــر، ِّفهــو يف معنــى الــشاذ.  مــن متنــهَ مــا أشــكلِأو معرفــة،  الــصواب فيــهِ وجــهِمعرفــة

 .واملوضوع

                                         
 .١/١٧٦: اإلرشاد يف معرفة علامء احلديث، للخلييل)     ١(

 .٢/٦٥٨: بيلرشح علل الرتمذي، البن رجب احلن)     ٢(

 .١/١٧٧: جامع األصول يف أحاديث الرسول، البن األثري اجلزري)   ٣(

 .٤/٣٤٥: يف مقاييس اللغة، البن فارس) عضل(مادة : ينظر)   ٤(

 .٥/١٧٦٦: الصحاح، للجوهري) عضل(مادة : ينظر)   ٥(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٩٢ 

؛ ه راويـان فـأكثر عـىل التـوايلِ فـيام سـقط مـن إسـنادَ بعـد التـصنيف اسـتعملوا هـذا املـصطلحَلكن املحدثني

ِوجعلوه مصطلحا من املصطلحات  . )١( اإلسنادِ الدالة عىل انقطاعً

، ُعتهـاومج، ُتتبعت استعامالت هـذا املـصطلح عنـد كبـار نقـاد احلـديث،  املحدثنيِ عملِوللوقوف عىل واقع

ُثم قمت بتحليل األمثلة التي استعمل فيها هذا املصطلح، ورتبتها عىل حسب وفيات هؤالء النقاد ِ وقد تبـني يل ، ُ

وهذه العلـل .  فيه أو أكثر من علةٍ أو عالمة عىل وجود علةٌ باملعضل إنام هو إشارةِ احلديث أو اإلسنادَأن وصف

واألمثلـة التـي تتبعتهـا . معضل:  احلديث عىل قولهِقترص يف وصففي. قد ال هيتدي الناقد إىل وجه الصواب فيها

 : من استعامالت املحدثني هي

  ه٢٥٩ت(استعامل أيب إسحاق اجلوزجاين املعضل يف( : 

ٌمعــضل(ويمكــن أن نــستعرض أمثلــة متعــددة تــشري إىل أن وصــف احلــديث بأنــه  إنــام يقــصد بــه ظهــور ، )َ

صد به ما أشـار إليـه املحـدثون بعـد التـصنيف مـن أنـه مـا سـقط مـن وال يق، عالمات اخللل والعلة عىل احلديث

 .إسناده راويان فأكثر عىل التوايل

َ حييى األبحبن محاد (ِقال اجلوزجاين يف ترمجة: املثال األول ًروى عن الزهـري حـديثا معـضال«: )َ ُ ً ُسـمعت ؛ ِّ

َمن يزعم أن احلديث ُّ كان حيدث به الوقايصُ ِّ«)٢(. 

ُحـدثناه أمحـد«:  عـدي فقـالُ أخرجه ابنُّ أشار إليه اجلوزجاينوهذا احلديث الذي : ويقـال لـه، ٍ حفـصبـن َّ

ُحدثنا جبارة ،  حفصبن ُمحدان ُحدثنا محاد، ]سِّبن مغل[َُّ ِّعن الزهري، ُّ حييى األبحبن َّ ، ِّ املـسيببـن ِعـن سـعيد، ُّ

ًيعمل برهة بكتاب(: قال، ^ِّعن النبي ، َعن أيب هريرة َ ُ ُُ ِ يعمل برهة بسنَّة رسول اهللا ثم، اهللا َ ً ُ ُُ ًثم يعمـل برهـة ، ^َ ُ ُُ َ

ُّفإذا قالوا بالرأي فقد ضلوا وأضلوا، بالرأي ُّ(«)٣(. 

 حييـى بـن َألن محـاد؛  يف الظـاهرٍ انقطـاعُّه أيِليس يف إسناد، لَعضُ الذي ذكر اجلوزجاين أنه مُوهذا احلديث

ًإمـا ألن أحـدا مـن أصـحاب ؛ ٌ ظاهرة عىل هذا احلـديث لكن عالمات العلة.وأخذ عنه، ح روى عن الزهريَاألب َّ

ُوتفرد محاد،  عنهَ الكبار مل ينقل هذا احلديثِّالزهري  . حييى األبح عنه به ال حيتمل منهبن ُّ

                                         
، واملوقظـة، للـذهبي، ١٦:الصطالح، البن دقيق العيد، ص، واالقرتاح يف بيان ا١٣٥:معرفة أنواع علم احلديث، البن الصالح، ص: ينظر)   ١(

 .١/٢١٦: ، ورشح التبرصة والتذكرة، للعراقي٤٠:ص

 .٢٠٣:أحوال الرجال، للجوزجاين، ص)   ٢(

 .، ومل أجده عند غري ابن عدي٣/٢٣: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٣(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٩٣ 

وإنام هو من رواية محاد األبـح عـن ،  الزهريٍ شهابِ محاد األبح عن ابنِ ليس من روايةَأو ألن هذا احلديث

يف إسـناده مـن ) الزهـري(وإطـالق ،  شـهاب الزهـريِولـيس عـن ابـن، الزهري  الوقايصالرمحن عبد بن عثامن

ً منقطعـا بـني الوقـايص ُوعىل هـذا فيكـون احلـديث، )٢( احلديثُ ساقط)١(ٌوالوقايص مرتوك، باب تدليس الشيوخ

 .ِّ املسيببن وبني سعيد

ًهري حديثا معضالذكر عن الز«: ) جناحبن روح(قال اجلوزجاين يف ترمجة : املثال الثاين َ ً«)٣(. 

َ داود القوميسبن ُحدثنا أمحد«: قال، ُّوهذا احلديث أخرجه العقييل ُحدثنا صفوان: قال، ُ : قـال، ٍ صـالحبـن َّ

ُحدثنا الوليد ُحدثنا روح: قال، ٍ مسلمبن َّ ٍ جناحبن َّ : قـال، َعـن أيب هريـرة، ِّ املـسيببن عن سعيد، ِّعن الزهري، َ

ِاملعمور بحيال هذه الكعبة: ٌلسامء الدنيا بيت يقال لهيف ا(: ^قال رسول اهللا  ِ
ٌويف الـسامء الرابعـة هنـر يقـال لـه، ُ

ِ :

 ، )٤(...)احليون

ِال حيفظ من حديث الزهري إال من حديث روح: َّوعلق عليه العقييل بقوله ِ
ِّ ُ ٌوفيه روايـة مـن ، ٍ جناح هذابن ُ

ٍ هذا الوجه بإسناد صالح يف ذكر البيت املعمـوِغري ٍ ُال يعـرف هـذا «: وقـال ابـن عـدي. )٥(»ر بخـالف هـذا اللفـظِ ُ

ِاحلديث إال بروح  .)٦(»عن الزهري، ٍ جناحبن ُ

 بـن د روحُّلكـن تفـر؛ لـيس يف إسـناده أي انقطـاع،  جنـاح عـن الزهـريبن ُوهذا احلديث الذي رواه روح

ويف هـذا املعنـى ، موضـوعَّبـل لعلـه ، ٌمـستنكر بـشدة، جناح به عن الزهري دون سائر أصحاب الزهري الثقـات

ٌهـذا حـديث منكـر هبـذا اإلسـناد«: )ه٤٠٩ت( سعيد املرصي بن الغني عبديقول احلافظ  ٌلـيس لـه أصـل عـن ، ٌ

ِ من هذه الطريق وال من غريها^ُّوال يصح عن رسول اهللا ، َوال عن أيب هريرة، ٍوال عن سعيد، ِّالزهري ِ«)٧(. 

                                         
 .، حيث نقل ذلك عن اإلمام النسائي٦/٢٧١: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي: ينظر)   ١(

 .١/٢١٧: أحوال الرجال، للجوزجاين)   ٢(

 .٢٧١:أحوال الرجال، للجوزجاين، ص)   ٣(

: ، واخلطيـب البغـدادي يف الفقيـه واملتفقـه٤/٦٠: ، وابـن عـدي يف الكامـل يف ضـعفاء الرجـال٢/٥٩: أخرجه العقييل يف الـضعفاء الكبـري)    ٤(

 . الزهري، عن سعيد، عن أيب هريرة ريض اهللا عنهمن طريق روح، عن. ١/١٢٢

 .٢/٥٩: الضعفاء الكبري، للعقييل)   ٥(

 .٤/٥٩: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٦(

 .١/١٤٦: املوضوعات، البن اجلوزي)   ٧(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٩٤ 

عـن الزهـري ، ]بـن نـافع[ُروى عـن دويـد «: )اهللا عبـد بـن بارةضـ(قال اجلوزجاين يف ترمجة : املثال الثالث

ًحديثا معضال َ  . )١(»عن أيب قتادة، ً

ُحدثنا حيوة«: قال، وهذا احلديث أخرجه أبو داود السجستاين بـن [حـدثنا بقيـة : قـال،  رشيـح املـرصيبن َّ

ِّ أيب سليك األهلاينبن اهللا عبد بن َعن ضبارة، ]الوليد ْ ٍ
ِّعـن ابـن شـهاب الزهـري، ٍ نـافعُأخربين ابـن: قال، ُ : قـال، ٍ

َ ربعي أخربهبن َإن أبا قتادة: ِّ املسيببن قال سعيد ُإين فرضـت عـىل (: قـال اهللا تعـاىل: ^ اهللا ُقـال رسـول: قال، ٍّ

ٍأمتك مخس صلوات
َعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته اجلنَّة، َ َ ًُ َُّ َّ

َّومن مل حيـافظ علـيهن فـال ، ِ

 . )٢(»)د له عنديعه

عن الزهـري بـه ،  نافعبن ُعن دويد، اهللا عبد بن  ضبارةَدُّلكن تفر، فهذا احلديث ليس يف إسناده أي انقطاع

ٌأمر مستغرب،  أصحاب الزهري الثقاتِدون سائر ٌبل مستنكر، ٌ ِألن أحدا مـن أصـحاب؛ َُ ،  الزهـري مل ينقلـه عنـهً

ُّفال حيتمل تفرده هبـذا احلـديث، )٣(»هو شيخ«:  نافع قال عنه أبو حاتم الرازيبن ودويد ومـن أجـل ذلـك قـال . ُ

ُمل يـرو هـذا احلـديث عـن الزهـري إال دويـد«: ِالطرباين يف تعليقه عىل هذا احلـديث ُ ِّ َ ٍوال عـن دويـد إال ، ٍ نـافعبـن ِ
ُ

ُضبارة ُبقية: َّتفرد به، ُ َّ«)٤(. 

ًعـن الزهـري حـديثا ، بيـديُّروى عـن الز«: )اهللا عبـد بـن الـوزير(قـال اجلوزجـاين يف ترمجـة : املثال الرابـع

َمن منَحه املرشكون أرضا فال أرض له(: ًالَمعض ً ُ ِ َ َ َ«)٥(. 

حـدثنا : قـاال، َ حممـد بـاملروزيبن وعبدان، ن هاروبن َّحدثنا موسى«: فقال، هذا احلديث أخرجه الطرباين

 ] الوليـدبـن حممـد[عـن ، ]اخلـوالين[هللا ا عبـد بـن ِعـن الـوزير،  الوليـدبن ُحدثنا بقية: قال، راهويه بن إسحاق

                                         
 .٢٩٩:أحوال الرجال، للجوزجاين، ص)   ١(

مـا : بـاب(، وابن ماجه يف إقامة الـصالة، والـسنة فيهـا، )٤٣٠: (، رقم) وقت الصلواتيف املحافظة عىل: باب(أخرجه أبو داود يف الصالة، )   ٢(

): ٢/١٣: مـصباح الزجاجـة يف زوائـد ابـن ماجـه(قال البوصريي يف ). ١٤٠٣: (، رقم)جاء يف فرض الصلوات اخلمس واملحافظة عليها

ُهذا إسناد فيه نظر من أجل ضبارة، ودويد« ُ«. 

 .٣/٤٣٨: بن أيب حاتماجلرح والتعديل، ال)   ٣(

 ).٦٨٠٧: (، رقم٧/٤٦: املعجم األوسط، للطرباين)   ٤(

 .٣٠٠:أحوال الرجال، للجوزجاين، ص)   ٥(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٩٥ 

ِّالزبيدي مـن منحـه (: ^قـال رسـول اهللا : قـال،  اخلطـاببـن َعـن عمـر، ِّ املـسيببـن ِعن سـعيد، ِّعن الزهري، ُّ

 .)٢(»)١()ًاملرشكون أرضا فال أرض له

عـن ، بيـديُّعـن الز، اهللا اخلـوالين عبـد بـن  بـه الـوزيرَدَّهذا احلديث لـيس يف إسـناده أي انقطـاع لكـن تفـر

ِمنكـر احلـديث عـىل قلـة روايتـه«:  قال فيه ابـن حبـانُ والوزير.الزهري ِ
ُ ِيتفـرد عـن الثقـات بـام ال يـشبه حـديث ، َُ ُ ُ

ِ
َّ

: قـال، عـن عمـر،  املـسيببـن ِعـن سـعيد، عن الزهـري، بيديُّوروى عن الز... ال جيوز االحتجاج به، األثبات

 .)٣(»)ال أرض لهف، ًمن منحه املرشكون أرضا(: ^ اهللا ُقال رسول

 عـىل ِ إىل احلكـمَّاجلوزجـاينع ََفـَد،  الزهـريِ لـه مـن حـديثَبـام ال أصـل،  احلـديثُوهو منكـر، ِ الوليدُدُّفتفر

ٌحديثه بأنه معضل َ  .حيث إن عالمات العلة بادية عليه. أو ال أصل له، أو موضوع، أي منكر؛ ِ

 ه٢٧٣ت( بكر األثرم املعضل يف استعامل احلافظ أيب( : 

  ^النبـي عـن ثوبـان عـن، دْاجلعـ أيب بـن ِسـامل عـن، ومنصور ُاألعمش روى«:  أبو بكر األثرمُ احلافظقال

ُ فـضعوا سـيوفكم عـىللكـم ستقيمواَيـ مل فـإذا، لكـم اسـتقاموا مـا ٍلقـريش اسـتقيموا(: قال  أبيـدوا ثـم عـواتقكم َ

ٌوفيه علل ، كلها ِلألحاديث ٌخمالف ٌلَعضُم حديث وهذا. )٤()خرضاءهم َ  أين ذلـك فمن. العلم أهل عند ٌضحةواِ

 بـن سـامل أن ذلـك ومـن. ثوبـان مـن سامل هْيسمع ومل، من سامل ُاألعمش هْيسمع مل: يقول مسلم بن عفان سمعت

 .بهَّكذ أنه ثوبان عن أخرب وقد، البتة ًشيئا ثوبان من ْيسمع مل اجلعد أيب

: فقـال ^ اهللا رسـول عـن ًحـديثا لثوبـان قيـل: قال اجلعد أيب بن ِسامل عن مرة بن وِعمر عن ُشعبة وروى

 .»هْلُيق ومل عنه رووه إهنم، بعينه َاحلديث هذا أراد إنام هَّفلعل. )٥()أقل مل ما ّعيل قلتم؛ ّعيل كذبتم(

 :  لألحاديث األخرى فقالِ هذا احلديثِ خمالفةَثم ذكر احلافظ أبو بكر األثرم وجه

                                         
: ، والطـرباين يف مـسند الـشاميني)٢/٣٠٢: املقـصد العـيل يف زوائـد أيب يعـىل املوصـيل، للهيثمـي(أخرجه أبو يعىل املوصيل يف املسند الكبـري )    ١(

جممـع الزوائـد (قال اهليثمـي يف . ، من طريق الوزير، عن الزبيدي، عن الزهري، عن سعيد، عن عمر ريض اهللا عنه)١٧٠٩: (، رقم٣/١٦

ٍاهللا اخلوالين ضعفه ابن حزم  عبدبن رواه أبو يعىل يف الكبري، وفيه الوزير«): ٤/٢٧٨: ومنبع الفوائد ُ ٌمنكر احلديث وبقية رجاله ثقات. َّ ُ«. 

 .٣/١٦: للطرباينمسند الشاميني، )   ٢(

 .٣/٨٤: معرفة املجروحني، البن حبان)   ٣(

: ، رقـم٢/٦٥٤: ، وابـن األعـرايب يف املعجـم)٦٢٢: (، رقم١/٤٠٧: ، والروياين يف املسند)٨٠: (، رقم١/١٢٦: أخرجه اخلالل يف السنة)    ٤(

 حييى بن قال مهنا. ، عن ثوبان ريض اهللا عنهمن طريق األعمش عن سامل) ٢٠١: (، رقم١/١٣٤: ، والطرباين يف املعجم الصغري)١٣٠١(

َسألت أمحد عن حديث األعمش، عن سامل«: الشامي لـيس بـصحيح، : ؟ فقـال)ًأطيعوا قريشا ما استقاموا لكم: ( أيب اجلعد، عن ثوبانبن ُ

 .١/١٢٧:  اخلاللبن السنة، أليب بكر: ينظر. » أيب اجلعد مل يلق ثوبانبن سامل

  اجلعد، عن شعبة بهبن من طريق عيل. ٤٢٦:الدنيا يف التهجد وقيام الليل، صأخرجه ابن أيب )    ٥(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٩٦ 

ٌّال يقتل قريش ص(: ^ُومن ذلك قول النبي «  ال فهـذا؛ »خـرضاءهم أبيـدوا«: فيـه قولـه ذلـك ومن. )١()ًرباُ

  .والقرآن اإلسالم حكم خالف وهذا؛ وكبريهم صغريهم بقتل إال يكون

 ْأبيـدت وقـد هـذا يكون فكيف؛ )٢(»القيامة يوم إىل والرش اخلري يف الناس والة ٌقريش«:  ^قوله ذلك ومن

 هم؟ُخرضاؤ

 ٌتبـع النـاس«: وقولـه )٣(»اثنـانِمـا بقـي مـن النـاس  قـريش يف ُألمرا هذا يزال ال«:  ^النبي قول ذلك ومن

 مل فـإن(: يقـول وهذا؛ )٥(»ثالث بإحدى إال ٍمسلم مرئا ُدم ُّحيل ال«: قوله ذلك منو، )٤(»والرش اخلري يف ٍلقريش

  !الدماء حتليل ُيبلغ ال ما ذلك من يكون وقد. )يستقيموا

 .)٦(»ٌضعيفة هاُّكل، ٍوجوه من ًأيضا ُاحلديث هذا وىُر وقد، ٌعامل به ُّحيتج ال ٌذاهب ٌحديث فهذا

ٍ دالةٍ لوجود عالماتٌلَ عىل احلديث بأنه معضَ أبو بكر األثرم حكمُفاحلافظ  يف ٍووجـود خلـل،  عىل إعاللـهَّ

 : وهذا العالمات هي، إسناده ومتنه

:  حنبـلبـن َ اإلمام أمحـدُد ذلك قولويؤك،  نفسهِ لألحاديث األخرى الواردة يف البابِ احلديثُخمالفة: ًأوال

ِاسمع وأطع(: ^ُّقال النبي ، ُاألحاديث خالف هذا«
ٍولو لعبد جمـدع، ْ َّ ُ ِالـسمع والطاعـة يف عـرسك (: وقـال، )٧()ٍ ُ ُ ُ

                                         
 األسـود العـدوي ريض اهللا بـن من حـديث مطيـع) ١٧٨٢: (، رقم)ًال يقتل قريش صربا بعد الفتح: باب(أخرجه مسلم يف اجلهاد والسري، )    ١(

 .عنه

: ، رقـم)اخللفـاء مـن قـريش إىل أن تقـوم الـساعة: بـاب( والرتمـذي يف الفـتن، ،)١٧٨٠٨: (، رقم٢٩/٣٤٢: أخرجه اإلمام أمحد يف املسند)    ٢(

 .»هذا حديث حسن غريب صحيح«: وقال الرتمذي.  العاصبن ، من حديث عمرو)٢٢٢٧(

: ، رقم)ريشالناس تبع لقريش واخلالفة يف ق: باب(، ومسلم يف اإلمارة )٣٥٠١: (، رقم)مناقب قريش: باب(أخرجه البخاري يف املناقب، )    ٣(

 . عمر ريض اهللا عنهامبن اهللا من حديث عبد) ١٨٢٠(

 .من حديث جابر ريض اهللا عنه) ١٨١٩: (، رقم)الناس تبع لقريش واخلالفة يف قريش: باب(أخرجه مسلم يف اإلمارة )    ٤(

ــديات، )    ٥( ــاب(أخرجــه البخــاري يف ال ــول اهللا تعــاىل : ب ــسلم يف )٦٨٧٨: (، رقــم)]٤٥: المائ��دة[ Z ¦ ¥ ¤ £ ¢ ]ق ، وم

 . مسعود ريض اهللا عنهبن اهللا من حديث عبد) ١٦٧٦: (، رقم)ما يباح به دم املسلم: باب(القسامة، 

 .٢٥٣:ناسخ احلديث ومنسوخه، أليب بكر األثرم، ص)   ٦(

، من حـديث أيب ذر الغفـاري، )١٨٣٧: (، رقم)وجوب طاعة األمراء يف غري معصية وحتريمها يف املعصية: باب(أخرجه مسلم يف اإلمارة، )    ٧(

َّإن خلييل أوصاين أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا جمدع األطراف«: ولفظه ً َ َ َ«. 



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٩٧ 

َويرسك ِ ٍوأثـرة عليـك، ُ
ِّفالـذي يـروى عـن النبـي ؛ )١()َ ِ مـن األحاديـث خـالف حـديث ثوبـان^ُ ومـا أدري مـا ، ُِ

 .)٢(»ُوجهه

ُ مل يسمعه األعمشُهذا احلديث: ًثانيا  . أيب اجلعدبن  من ساملْ

 .ه هبذا احلديثَ من ثوبان أنه أنكر حتديثَعِبل سم،  من ثوبان هذا احلديثٌمل يسمع سامل: ًثالثا

ده ُّلتفـر،  النكـارةُأي شـديد؛ ٌلَ بأنه معـضِ احلديث هذا عىلِكل هذه العالمات دفعت أبا بكر األثرم للحكم

ٍبأصل خمالف  . نفسهِ املروية يف البابِ األحاديثِميع جلٍ

  ه٢٧٧ت(حاتم الرازي املعضل يف استعامل أيب( : 

عـن ،  الفـرائضُ خالد محويه صاحببن ُ حممدَثَّحد«: ) وهب الطائيبن عمران( يف ُّقال أبو حاتم الرازي

ًعن أنس أحاديث معـضلة، ٍ وهببن عمران ََ َتـشبه أحاديـث، َ ِ ٍه سـمع مـن أنـس ُأحـسبوال ، ٍ أيب عيـاشبـن  أبـانُ َ
ِ

 .)٣(»ًشيئا

ها بأحاديـث ُهَوشـب،  هو نكارهتـاٌ عىل أحاديث عمران عن أنس بأهنا معضلةِّكم أيب حاتم الرازيُ حُوسبب

 ذلـك ُدِّ مالـك ويؤكـبـن ِها إىل أنـسَثـم نـسب، فكأنه أخذها عن أبـان، )٤( احلديثُ أيب عياش وهو مرتوكبن أبان

َوحـدث ، ًرأى أنـسا رؤيـا:  وهب الطـائي؟ قـالبن عمران: ُقلت«:  زرعة الرازي يف سؤاالته أليبِّ الربذعيُقول َّ

أحاديـث ، ورواهـا عـن أنـس، ًوقـد تـرك أبانـا مـن الوسـط، عـن أنـس،  أحاديـث أبـان^ِّعـن النبـي ، ٍعن أنس

 : )ه٣١٠ت( برش الدواليب َّاملعضل يف استعامل احلافظ الوراق أيب  .)٥(»مناكري

ُّو صالح الراسبيروى أب«: قال الدواليب ٍعـن أيب حلـبس ، ُحدثنا بقية: قال،  هارونبن حدثنا موسى: قال، ٍ َ ْ

ِخليد
ْ َ ٍ دعلجبن ُ ِ ْ َ قرةبن عن معاوية، ِ َّ ُفكانت وصيته عـىل ، من حرضته الوفاة (^قال رسول اهللا : قال، عن أبيه، ُ َّ

                                         
من حديث أيب هريرة ريض اهللا ) ١٨٣٦: (، رقم)وجوب طاعة األمراء يف غري معصية وحتريمها يف املعصية: باب(أخرجه مسلم يف اإلمارة، )    ١(

 .عنه

 .١/١٢٧: اللالسنة، أليب بكر اخل)   ٢(

 .٦/٣٠٦: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٣(

َّمرتوك احلديث، ترك الناس حديثه مذ دهر من الدهر«:  حنبلبن قال اإلمام أمحد)   ٤( ٍ َ  حنبـل بـن العلـل ومعرفـة الرجـال، لإلمـام أمحـد: ينظر. »ُ

 .١/٤١٢): اهللا رواية ابنه عبد(

 .٢/٧٦١: ت الربذعيأجوبة أيب زرعة الرازي عىل سؤاال)   ٥(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٩٨ 

َكانت كفارة ملا نـزل، كتاب اهللا ُ بـه خـري زكاتـه يف حياتـهً
ُهـذا حـديث معـضل يكـاد: أبـو بـرشقـال . )٢())١( ٌ َ ُ يكـون ٌ

 .)٣(»ًباطال

 إيـاس بـن رةُعـن أبيـه قـ،  قـرةبـن  إىل معاويـةُها يرجعَ أن خمرجُ هذا احلديث نلحظِ تتبع أسانيدِومن خالل

  قرة بن واختلفت أسانيد احلديث عن معاوية. ^ اهللا ِعن رسول، ِّاملزين

 ســعيد بــن  عـثامنبــن  مـن طريــق حييـى)٤(رجــه ابـن ماجــهفباإلضـافة إىل الطريــق الـذي ذكــره الـدواليب أخ

ِعن خليد، ٍسَبْعن أيب حل، عن بقية، ِّاحلميص  .عن معاوية، ُ أيب خليدبن ُ

ُّوأخرجه ابن زبر الربعي ََّ ْ َ
ُّ والدارقطني)٥(

وأخرجـه ، ٍ احلارث املعروف بجحدربن ِالرمحن عبد:  من طريق)٦(

ًابن زبر الربعي أيضا ُّ ََّ ْ
ٍبسْعـن أيب حلـ، ٍ أيب خليـدبـن ِليـدُعن خ، كالمها عن بقية،  املنذربن عيسى : من طريق)٧( َ ،

 . قرةبن عن معاوية

ِّ عصمة النصيبيبن اهللا عبدعن ،  راهويهبن َ طريق إسحاق)٩(ُ وأبو نعيم)٨(وأخرجه الطرباين  بـن ِرشِعن بـ، َ

 .عن أبيه،  قرةبن َعن معاوية، ٍ كثريبن ِعن سامل، حكيم

ِ دعلـج قـال فيـه بـن ُليـدُخو . دعلـجبـن ُ خليـدٍسَبْعن أيب حل، عن بقية،  هارونبن  موسىفاحلديث رواه

  .)١٠(»ً ضعيفاٌكان خليد«:  املدينيبن عيل

                                         
َكانت كفارة ملا ترك من زكاته يف حياته«: كذا يف املطبوع، ولعله تصحيف؛ ففي مجيع مصادر احلديث)    ١(  .كام يف احلاشية اآلتية» ً

، والـدارقطني )٦٩: (، رقم١٩/٣٣: ، والطرباين يف املعجم الكبري)٢٧٠٥: (، رقم)احليف يف الوصية: باب(أخرجه ابن ماجه يف الوصايا، )    ٢(

ُ قرة عن أبيه مرفوعا، ولفظهبن من حديث معاوية) ٤٢٨٨: (، رقم٥/٢٦٢: يف السنن ُمن حرضته الوفاة فأوىص، فكانت وصـيته عـىل «: ً ْ

ِكتاب اهللا، كانت كفارة ملا ترك من زكاته يف حياتـه َ ٌهـذا إسـناد «): ٣/١٤٢: مـصباح الزجاجـة يف زوائـد ابـن ماجـه(قـال البوصـريي يف . »ً

ُيٌف، بقية مدلس وشيخه جمهولضع ٌ  .»هذا حديث ال يصح«): ٣/٢٢١: املوضوعات(، وقال ابن اجلوزي يف »ِّ

 .٢/٤٨٤: الكنى واألسامء، للدواليب)   ٣(

 ).٢٧٠٥: (، رقم)احليف يف الوصية: باب(أخرجه ابن ماجه يف الوصايا، )   ٤(

َوصايا العلامء عند حضور املوت، البن زبر الربعي، )   ٥(  .٢٥:صَّ

 ).٤٢٨٨: (، رقم٥/٢٦٢: السنن، للدارقطني)   ٦(

َوصايا العلامء عند حضور املوت، البن زبر الربعي، ص)   ٧( َّ:٢٥. 

 ). ٦٩: (، رقم)١٩/٣٣: (املعجم الكبري، للطرباين)   ٨(

 ).٥٧٨٠: (، رقم٤/٢٣٥١: معرفة الصحابة، أليب نعيم)   ٩(

 .١٥٧: صسؤاالت ابن أيب شيبة البن املديني،)   ١٠(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٤٩٩ 

ٌصـالح لـيس «:  أيب حاتمُوقال ابن. )٢(»ليس بثقة«: وقال النسائي. )١(» احلديثُضعيف«: وقال اإلمام أمحد

 .)٣(»ُ بعضها منكرةَثَّحدث عن قتادة أحادي، باملتني يف احلديث

 أيب خليـد هـو بـن َفالظـاهر أن خليـد؛  أيب خليـدبـن ِليـدُعـن خ، ٍسَبْ عثامن فرواه عن أيب حلـبن وأما حييى

 بـن ليـدُعـن خ، وقـد روى بقيـة«: ويف هـذا املعنـى يقـول احلـافظ املـزي،  دعلج لكـن بقيـة دلـسهبن ُليدُنفسه خ

ٍدعلج َ قرة حديثا غري هذابن عن معاوية، ِ ً ويكـون بقيـة قـد ،  أيب خليـد هـذابـن ُه أن يكـون هـو خليـدَقَلْوما أخ ،َّ

ِدلسه يف هذا احلديث
َ َّفإن ذلك معروف لبقية؛  لضعفهَّ ُ الـراوي عـن خليـد فهـو مـن مـشايخ ٍسَبْوأما أبو حل. )٤(»ٌ

 .)٥(بقية املجهولني

 .)٦( ًية املجهولني أيضا دعلج فيكون من مشايخ بقبن  أيب خليد هو نفسه خليدبن ليدُوأما إن مل يكن خ

، سَبْعـن أيب حلـ،  أيب خليـدبـن ليـدُفرويـاه عـن بقيـة عـن خ،  املنـذربـن  احلارث وعيـسىبن ُوأما جحدر

 . عثامنبن كام ذكر حييى) عن خليد، ٍأيب حلبس(وليس عن ، )عن أيب حلبس، عن خليد(فجعاله 

تـويف ( عـصمة النـصيبي بـن اهللا دعبـعـن ، )ه٢٣٨ت ( راهويـهبن  األخرية من طريق إسحاقوأما الرواية

،  حكـيمبـن ففيهـا راويـان جمهـوالن مهـا بـرش، عن معاوية،  كثريبن ِعن سامل،  حكيمبن ِعن برش، )ه٢٠٠: بعد

؛  احلـديثُقـيمُال ي«: ُّ قـال فيـه أبـو جعفـر العقـييلَّ عصمة النـصيبيبن اهللا عبد َّ إىل أنِباإلضافة، )٧( كثريبنُ وسامل

ُرأيـت لـه أحاديـث أنكرهـا«: ٍّوقال ابـن عـدي، )٨(» يف احلديثُزيدوي، َ األحاديثُيرفع
ِ ُ ومل أر للمتقـدمني فيـه ... ُ

 .)٩(»ًكالما

                                         
 .٣/٥٦): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)    ١(

 .٣٦:الضعفاء واملرتوكون، للنسائي، ص)   ٢(

 .٣/٣٨٤: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٣(

 .٨/٣٠٧: هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، للمزي)   ٤(

 .٣٣/٢٥٨: رجال، للمزيهتذيب الكامل يف أسامء ال: ينظر)   ٥(

 .١٢٢:ديوان الضعفاء واملرتوكني وخلق من املجهولني وثقات فيهم لني، للذهبي، ص: ينظر)   ٦(

، فقد قال فيه )ه١٣٣ كثري العبدي، تبن سليامن(ً كثري مصحفا عن بن مل أعثر عىل هذين الراويني يف حدود بحثي وتتبعي، إال إذا كان سامل)   ٧(

 .٤/١٨٩: هتذيب التهذيب، البن حجر: ينظر. »ليس به بأس إال يف الزهري فإنه خيطئ عليه«:  وقال فيه النسائي،»ضعيف«: ابن معني

 .٢/٢٥٨: الضعفاء الكبري، للعقييل)   ٨(

 .٥/٣٥٣: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٩(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٥٠٠ 

ِفلعل كل هذه االختالف  الوليـد وجهالـة بـن  بقيـةِ يف سـند احلـديث باإلضـافة تـدليسِ أو هذا االضطرابَّ

أي إنه شديد النكـارة ؛ )١(أنه معضلكل ذلك دفع احلافظ الدواليب ليحكم عىل احلديث ب، شيخه الذي روى عنه

 . ُّأو ال يصح من وجه من الوجوه

 ه٣٢٢ت( جعفر العقييل املعضل يف استعامل احلافظ أيب( : 

َجاء عن شعبة بحـديث معـضل، ٌجمهول بالنقل«: )َّ يزيد الرفاء الشيباينبن عمر( يف ترمجة ُّ العقييلقال ٍ ثـم . »َ

 : فقال، َأخرج حديثه املعضل

ُحدثنا عمر: قاال، العزيز عبد بن ُّوعيل،  حممدبن براهيمَّحدثنا إ« َ ُالرفـاء: ُّقال عيل، ُّ يزيد الشيباينبن ُ : قـال، ََّّ

ُحدثنا شعبة ِعن عمر، َّ َ مرةبن وَ َّ َ سـلمةبـن ِعن شـقيق، ُ َسـمعت أبـا وائـل شـقيق: ٌّوقـال عـيل، َ ٍ َ سـلمةبـن ُ : قـال، َ

َمـا بـال قـوم يـرشفون املرتفـني(: ^ اهللا قال رسول: قال، ٍمسعود بن اهللا عبدعن : ٌّوقال عيل، اهللا عبدُسمعت  ِّ ُ ٍ ،

 . )٢(...)ويعملون بالقرآن ما وافق هواهم، ُّويستخفون بالعابدين

ُكــالم ، ُواهللا يعلــم، ُوهــذا الكـالم عنــدي، ٌلـيس هلــذا احلــديث مــن حـديث شــعبة أصــل«: ثـم قــال العقــييل

َ مرة عنهبن ُوقد روى عمرو، ُن يضع احلديثوكا، ّ املسور اهلاشمي املداينيبن اهللا عبد َّ َفلعل هـذا الـشيخ محلـه ، ُ ََّ

ِعن رجل عن عمرو َّ مرةبن ٍ َ املسوربن اهللا عبدعن ، ُ
 .)٣(»َفأحاله عىل شعبة، ِ

ًوإنام لكونـه إسـنادا مركبـا أو خمتلقـا ،  يف إسنادهٍ انقطاعِال من أجل، فالعقييل حكم عىل احلديث بأنه معضل ً ً

ِإذ ليس هلذا احلـديث أصـل مـن حـديث،  يزيد الشيباينبن ُمرُاختلقه ع ه أبـو َ هـذا املعنـى مـا ذكـرُدِّويؤكـ،  شـعبةٌ

ٌهـذا حـديث كـذب موضـوع«: حيـث قـال،  عـن هـذا احلـديثَِلئُحاتم الرازي عندما س ٌ ُوعمـر، ٌ َ يزيـد كـان بـن ُ

ُيكــذب
 عــدي يف تعليقــه عــىل هــذا ُابــنومثلــه مــا ذكــره . )٤(» عليــه يف كتــايب]الفــالس[ٍّ عــيل بــن  عمــروَرضب؛ ِ

َهذا ال يعرف إال بعمر«: حيث قال، احلديث ٌوهو هبذا اإلسـناد باطـل، َ يزيد هذا عن شعبةبن ُ َ يزيـد بـن ُوعمـر، ِ

ُيعرف هبذا احلديث ُ«)٥(. 

                                         
 ).٥٧٨٠: (، رقم٤/٢٣٥١: نعيممعرفة الصحابة، أليب ). ٦٩: (، رقم)١٩/٣٣: (املعجم الكبري، للطرباين)   ١(

، وأبو نعيم األصبهاين )١٠٤٣٢: (، رقم١٠/١٩٣: ، والطرباين يف املعجم الكبري)١٠٩٦: (، رقم٢/٥٦٠: أخرجه ابن األعرايب يف املعجم)   ٢(

 يزيـد الرفـاء وهـو بـن رُّرواه الطـرباين، وفيـه عمـ«): ١٠/٣٩٦: جممع الزوائد ومنبـع الفوائـد(قال اهليثمي يف . ٤/١٠٩: يف حلية األولياء

 .»ضعيٌف

 .٣/١٩٥: الضعفاء الكبري، للعقييل)   ٣(

 .٥/١٢٤: العلل، البن أيب حاتم)   ٤(

 .٦/١١٢: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٥(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٥٠١ 

  ه٣٥٤ت( حبان بن حاتماملعضل يف استعامل أيب( : 

، حـوايل مخـسني مـرة) ة املجـروحنيمعرفـ(يف كتابـه ) املعـضالت(و) املعـضل(استعمل ابن حبان مصطلح 

 بـن عمـر( ذلـك قولـه يف ترمجـة ُدِّويؤكـ، أو املوضوعة التـي ال أصـل هلـا،  املنكرةَ هبا األحاديثُقصدَويظهر أنه ي

ُ املعـضالت التـي إذا سـمعها مـن احلـديث صـناعته مل ِكان ممن يـروي عـن الثقـات«: ) صهبان األسلميبن حممد ُ َ َ
ِ َ

ٌيشك أهنا معمولة َّ ٌأهنا خمتلقة مصنوعة: ويقصد بذلك؛ )١(»ُ َ  .أو موضوعة، َ

 :  كثرية منهاهبذا املعنى) املعضل( استعامل ابن حبان ملصطلح وأمثلة

َكـان إذا حـدث عـن احلكـم جـاء ،  أبـانبـن روى عنه إسـامعيل«: ) عثامن العبيسبن إبراهيم(قال يف ترمجة  َ َّ

ُر ومههُوكان ممن كث، اء معضلةيبأش  .)٢(»ِّ عن حد االحتجاج بهَتى خرجُوفحش خطؤه ح، َ

ُحدثنا عنه شـيوخنا«: ) صالح الشموينبن أمحد(وقال يف ترمجة  ، املعـضالت: كـان ممـن يـأيت عـن األثبـات، َّ

َّالطامات: وعن املجروحني َّ«)٣(. 

ُّغلـب عليـه التقـشف«: ) األسود الناجيبن بكر(وقال يف ترمجة  ِحتـى غفـل عـن تعاهـد احلـديث، َ
ُ َ فـصار ، َ

ِالب عىل حديثه املعضالتالغ
ُ«)٤(. 

َينفرد عن الثقات باملعض«: ) راشد السامكبن سعيد(وقال يف ترمجة   .)٥(»التُ

ُمعضل األخبار،  اخلطأُكثري«: )َ أيب خبزةبن سالم(وقال يف ترمجة  ال جيـوز ، يروي عـن الثقـات املقلوبـات، َ

 .)٦(»االحتجاج به

ويـأيت عـن الثقـات ، ُكان ممن ينفرد باملقلوبـات عـن األثبـات«: )داين سفيان الغبن  اهللاِبيدُع(وقال يف ترمجة 

 .)٧(»هذا كذاب:  معني يقولبن كان حييى، باملعضالت

 

                                         
 .٢/٨١: معرفة املجروحني، البن حبان)   ١(

 .١/١٠٤: معرفة املجروحني، البن حبان)   ٢(

 .١/١٤٩: ن حبانمعرفة املجروحني، الب)   ٣(

 .١/١٩٦: معرفة املجروحني، البن حبان)   ٤(

 .١/٣٢٤: معرفة املجروحني، البن حبان)   ٥(

 .١/٣٤٠: معرفة املجروحني، البن حبان)   ٦(

 .٢/٦٦: معرفة املجروحني، البن حبان)   ٧(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٥٠٢ 

؛ َ املوضوعة املعـضالتَيروي عن املدنيني الثقات األشياء«: ) زبالةبن  حممدبن العزيز عبد(وقال يف ترمجة 

ُوخييل، فيعرض عليه، َّكان ممن يتصور له اليشء َّ ِّ له فيحدث بهُ  .)١(»حتى بطل االحتجاج بأخباره، ُ

ُالت عن أقوم ثقات حتى إذا سـمعها مـن احلـديث َكان ممن يأيت باملعض«: ) طليقبن عصام(وقال يف ترمجة  َ َ
ِ ٍ ٍ

ٌصناعته شهد أهنا معمولة أو مقلوبة ٌ َ ُِ«)٢(. 

  ه٣٦٥ت( عدي بن أمحداملعضل يف استعامل أيب( : 

ًقريبـا مـن مخـس ) الكامل يف ضعفاء الرجـال(يف كتابه ) معضل(ستعمل مصطلح  عدي فابن وأما أبو أمحد

 : ومنها، وعرشين مرة

ِحـدث عـن خالـد«: ) عمـرو املـروزيبـن  حممدبن أيب برش أمحد( عدي يف ترمجة ُقال ابن: املثال األول  بـن َّ

ٍ سلمبن ِعن سعيد، عن أبيه، ُأمحد أمري بخارى ٍعن ابن جريج، ْ َسلمة بن َّعن محاد، ُ َعن أيب العـرشاء، َ ، عـن أبيـه، ُ

َّأما تكون الذكاة إال يف احللق أو اللبة؟ قال: ُسئل(: ^أن النبي  ُّ ُ َّ َلو طعنْت يف فخذها ألجزأ عنك: ُ َ ِ ِ َ َ َ()٣( . 

ٌهذا احلديث معضل:  عديُقال ابن َ ٍعن ابن جريج، ُ ٍمل يروه غري أيب برش هذا؛ ٍعن محاد، ُ ِ ُ
ِ«)٤(. 

ويف هـذا املعنـى يقـول اإلمـام ، ٍعرف عن أحد غـريهُوال ي،  سلمةبن  عن محادُأخذه الرواةهذا احلديث إنام ف

ُهذا حـديث تفـرد بـه محـاد«: الرتمذي ُوال يعـرف أليب العـرشاء عـن أبيـه إال هـذا ، عـن أيب العـرشاء،  سـلمةبـن ٌ َ ُ

ُ سلمة ال يعرف إال مـن بن دهر من حديث محاُشتاوإنام ، ً مشهورا عند أهل العلمُوإن كان هذا احلديث. احلديث ُ

 . )٥(»ِحديثه

 مل يـروه عـن ابـن ِ من الـرواةً سلمة إال أن أحدابن  عند أهل العلم من حديث محادٌومع أن احلديث مشهور

مـن األئمـة األعـالم ) ه١٥٠ت( جـريج ُوابـن.  حممـد املـروزيبـن  سلمة إال أبـو بـرش أمحـدبن جريج عن محاد

 سـعيد القطـان وأمـم بـن وحييى، والسفيانان،  سعدبن نه األوزاعي والليثوروى ع، الذين اشتهرت أحاديثهم

ٍ راو ضعيفُدُّفتفر، )٦(غريهم وهـو أمـر ؛  خطئـه ووجـود خلـل فيـهُيـشري إىلعـن محـاد ، عنـه برواية هذا احلـديث ٍ

                                         
 .٢/١٣٨: معرفة املجروحني، البن حبان)   ١(

 .٢/١٧٤: معرفة املجروحني، البن حبان)   ٢(

 .٨٠:تقدم خترجيه ص)    ٣(

 .١/٣٤٠: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٤(

 .٧٥٨:العلل الصغري، للرتمذي، ص)   ٥(

 .٦/٣٢٦: سري أعالم النبالء، للذهبي: ينظر)   ٦(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٥٠٣ 

ُبل مستغلق ال يعرف له وجه، مستغرب أو مستنكر ن هذا احلديث معـضل عـ«:  ما قصده ابن عدي بقولههذاو، َ

 .»ٍمل يروه غري أيب برش هذا، عن محاد، ابن جريج

 سـليامن بـن اهللا عبد بن ُحدثنا الفضل«: ) عياش احلميصبن إسامعيل(قال ابن عدي يف ترمجة : املثال الثاين

ُحـدثنا إسـامعيل: قـال، َّ الضحاكبن الوهاب عبدَّحدثنا : قال، ُّاألنطاكي ٍ عيـاشبـن َّ ٍعـن ابـن جـريج، َّ ُ عـن أيب ، ِ

َّرأيت النبي (: قال، ٍعن جابر، بريُّالز ِ ممسكا بأذن التيس^ُ َّ ِ ُ ًُ ِ َّمـا كنـت حـني كنـت ذكـرا مـن الـضأن: ُوهو يقول، ُ ً ََ َ َُ َ ،

ِوال كنت حني كنت أنثى من املعز َ ُ َ َُ ُّولقد اجتمع فيك كل يشء، َُ ُ َ ٌهذا احلديث معـضل«: قال ابن عدي. )١()َ َ ٌمنكـر ، ُ َُ

ٍ ابن عيـاشُوال يرويه غري، هبذا اإلسناد ٍعـن ابـن جـريج، َّ ُ ٍوغلـط عـىل ابـن جـريج، ِ ٍإنـام رواه ابـن جـريج؛ ُ : قـال، ُ

َحدثت عن عكرمة ِ ُ ِّْ َعن ابن عباس أن سعد، ُ ِ أيب وقاص مر بتيس فأخذ بأذنهبن ٍ ُ َ َُّ ٍ َّ  .)٢(»فقال هذا الكالم، ٍ

 : ٌ عدي حكم عىل احلديث بأنه معضل الجتامع عدة علل فيهُفابن

ت فـيام روى ْوهو ثب) ه١٨١ت( عياش بن ُوسببه اخلطأ الذي وقع فيه إسامعيل، يف اإلسنادالقلب : األوىل

ابـن (: وسـبب اخلطـأ هـو سـلوك اجلـادة وهـي، )٣(ِخيطئ فيام روى عن غريهم كام قال اإلمام أمحد، عن الشاميني

 ). عن جابر، عن أيب الزبري، جريج

ْحـدثت عـن (: ويـدل عـىل ذلـك قولـه، ْعه مـن عكرمـة جـريج مل يـسمَألن ابـن؛ االنقطـاع يف سـنده: الثانيـة ِّ ُ

 ).عكرمة

 ريض اهللا عنـه كـام جـاء يف الروايـة املحفوظـة  أيب وقـاصبن سعده عىل ُفْوالصواب وق، زيادة الرفع: الثالثة

 .عن ابن جريج

 أيب نبـ َ عمـروبـن َّ الـضحاكبـن َّحـدثنا حممـد«: )َّ عطافبن أشعث( عدي يف ترمجة ُقال ابن: املثال الثالث

ُحــدثنا ســختويه البــاهيل الزاهــد: قــال،  فــارسبــن  أمحــدبــن ُحــدثنا جعفــر: قــال، ٍعاصــم النبيــل ََّ ُّ
ِ
ْ َ ْ حــدثنا : قــال، َ

                                         
: ة يف األحاديـث الواهيــة، ومـن طريقــه أخرجـه ابـن اجلـوزي يف العلـل املتناهيـ١/٤٨١: أخرجـه ابـن عـدي يف الكامـل يف ضـعفاء الرجـال)   ١(

 ).١١٠٠: (، رقم٢/١٧٣

 .١/٤٨١: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٢(

يف روايتـه عـن أهـل العـراق وأهـل احلجـاز بعـض الـيشء، : ؟ فقـال) عياشبن إسامعيل( حنبل عن بن ُسألت أمحد«: قال أبو حاتم الرازي)   ٣(

 .٢/١٩٢:  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم:ينظر. »ُوروايته عن أهل الشام كأنه أثبت وأصح



مب اا /ا ا :ا  ا   ٥٠٤ 

ٍ عطافبن ُأشعث ُكـان يتخـتم يف  (^أن النبـي ، عـن ابـن عمـر، ٍعـن نـافع، ُعـن العمـري، ِّعن سفيان الثوري، َّ َّ

 . )١()ِيساره

ِّهذا حديث عن الثوري«: قال ابن عدي ِ معضل اإلسـناد واملـتنٌ ُ َّويـروى هـذا عـن العمـري الـصغري، َ ِّ ُ عـن ، َُ

ُ يتختم يف يمينه^كان النبي (: قال، عن ابن عمر، ٍنافع ًوهـذا احلـديث أيـضا ال يرويـه : ثم قـال ابـن عـدي. )٢()َّ

 .)٣(»هبذا اإلسناد عن الثوري إال أشعث

عـن ، ٍعـن نـافع، ِّ عن العمريَ املحفوظَه خالفألن؛ فاحلديث معضل يف متنه عند ابن عدي بمعنى املستنكر

ِومعـضل يف إسـناده لتفـرد أشـعث،  يف يمينـهُمَّ يتختن كا^ابن عمر أن النبي 
ُّ  عطـاف بـه عـن الثـوري هبـذا بـن ٌ

 .اإلسناد دون سائر أصحاب الثوري

: قـال، َّيف البـزاراهللا الكـو عبـد بـن ُحـدثنا إسـحاق«: ) داودبـن محـاد( عدي يف ترمجـة ُقال ابن: املثال الرابع

ِّحفظته عن عيل: قال،  داود الكويفبن ُحدثنا محاد: قال، الغفار الطياليس عبد بن ُحدثنا زيدان عـن ، ٍ صـالحبـن ُ

َأن رجال صـىل خلـف الـصف وحـده(، ٍعن ابن عباس، ٍعن جماهد، ٍليث ِّ ُّفـأمره النبـي ، ً َ ابـن : قـال). ُ أن يعيـد^َ

ٌوهــذا هبـذا اإلســناد معـضل«: عـدي َ ِال يرويــه غــري محـاد؛ ُ
فـابن عــدي وصــف . )٤(»ولـيس بــاملعروف،  داودبــن ُ

، ِد هبـذا اإلسـناد دون غـريهَّ داود الكـويف تفـربن َألن محاد؛ ُأي منكر هبذا اإلسناد أو شاذ؛ )ٌمعضل(احلديث بأنه 

                                         
مـا جـاء يف التخـتم يف اليمـني أو : بـاب(وأخرجه أبـو داود يف اخلـاتم، . ٢/٥٥: أخرجه هبذا اإلسناد ابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال)   ١(

وقال احلافظ ابن حجر بعـد أن سـاق .  أيب رواد، عن نافع، عن ابن عمر ريض اهللا عنهامبن العزيز ، من طريق عبد)٤٢٢٧: (، رقم)اليسار

ًفظهر أن رواية اليسار يف حديث نافع شاذة، ومن رواها أيضا أقل عددا وألني حفظـا ممـن «): ١٠/٣٢٦: فتح الباري (روايات احلديث يف  ً ً َ َُّ ُّ َ ٌ ٍ

 .»روى اليمني

عن نافع، )  اخلطاببن  عمربن  عاصمبن  حفصنب  عمربن اهللا عبد(، من طريق العمري الصغري ٦٨٥:أخرجه ابن وهب يف اجلامع، ص)   ٢(

: ، رقـم)مـن جعـل فـص اخلـاتم يف بطـن كفـه: باب(وحديث التختم يف اليمني أخرجه البخاري يف اللباس، . عن ابن عمر ريض اهللا عنهام

 . من طريق جويرية عن نافع عن ابن عمر) ٥٨٧٦(

 .٣/٣١: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٣(

 .٣/٣١: جه ابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجالأخر)    ٤(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٥٠٥ 

 أيب بـن ِوعـن زيـاد، )١( راشـدبـن وِعـن عمـر،  يـسافبـن ِ هـاللِ بغري هذا اإلسناد من طريـقٌ معروفُواحلديث

 . معبدبن َعن وابصة، )٢(اجلعد

  ه٣٨٥ت(اإلمام الدارقطني املعضل يف استعامل( : 

وممــا يؤكـد هــذا ،  إىل املنـاكري أو املوضـوعاتِلإلشــارة) املعـضالت( الــدارقطني مـصطلح ُاسـتعمل اإلمـام

 ومـن ذلـك .)٣(»تَيأيت باملعـضال، ليس بالقوي:  مرسوقبن  حممدبن أبو العباس أمحد«: لدارقطنيقول ااملعنى 

 كلثـوم أيب يعـىل بـن  إسـامعيلبـن ُسـألته عـن محـزة«: قـال، زة الـسهمي يف سـؤاالته للـدارقطني محًأيضا ما ذكره

َكذب وحدث باملعضالت: الطربي بجرجان؟ فقال َ ََّ  .)٤(»ِّوكل يشء، َ

 ل احلـديثف إنـام يـدل عـىل إعـاليعند املحدثني قبل التصن) عضلامل(فمام سبق يظهر للمتأمل أن مصطلح 

وأمـا داللتـه عـىل سـقوط ، )نكـرامل(و، )شاذالـ( مـصطلح ُمثلـه مثـل،  إسنادهِرسقته وتركيبوضعفه ونكارته أو 

ُ واحـد يمكـن أن يـصدق عليـهٍرجلني من إسناده عىل التوايل فلم أعثر إال عـىل مثـال
يف أثنـاء ُوقـد حتـدثت عنـه ، ٍ

 .احلديث عن علة االنقطاع يف املبحث القادم

را : )ب( :  

ٌحركـات متواليـة يف جهتـني : واالضـطراب، )اضـطرب (ِّ اخلـاميسِ من الفعلٍ فاعلُ اسم يف اللغةُاملضطرب ٌ

َرضب(ٌوهو افتعال من الفعل الثالثي ، خمتلفتني َ ًإذا رضب بعضه بعضا، اضطرب اليشء: يقال، )َ ُ)٥( . 

 عنـدهم هـو مـا َ اسـتعامالهتم أن املـضطربِعُّبـ مـن تتُوأما يف اصطالح املحدثني قبل التصنيف فالذي يظهر

ُهـو الـذي ختتلـف الروايـة فيـه: ُاملـضطرب مـن احلـديث«: حيـث قـال، )ه٦٤٣ت ( ابـن الـصالحُذكره احلافظ ؛ ُ

ٍفريويه بعضهم عىل وجه ٍوبعضهم عىل وجه آخر خمالف له، ُ ٍُ ًوإنام نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان، ُ ِّ أمـا إذا ، ُ

ُترجحت إحدامه ُا بحيث ال تقاومها األخرىَّ ِ ِّأو أكثـر صـحبة للمـروي عنـه، َبأن يكـون راوهيـا أحفـظ، ُ ًُ َأو غـري ، َ

                                         
، والرتمـذي يف أبـواب )٦٨٢: (، رقـم)الرجـل يـصيل وحـده خلـف الـصف: بـاب(أخرجه من هذه الطريق أبو داود يف السنن يف الـصالة، )    ١(

 .ومجيع رجال إسناده ثقات). ٢٣١: (، رقم)الصالة خلف الصف وحده: باب(الصالة، 

حـديث وابـصة «: ، وقـال الرتمـذي)٢٣٠: (، رقم)الصالة خلف الصف وحده: باب(لطريق الرتمذي يف أبواب الصالة، أخرجه من هذه ا)   ٢(

 .»ٌحديث حسن

 .١٥٨:سؤاالت محزة السهمي للدارقطني، ص)   ٣(

 .٢٠٥:سؤاالت محزة السهمي للدارقطني، ص)   ٤(

 .٢/٣٥٩: واملصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، للفيومي، ١٤٧:يف الفروق، أليب هالل العسكري، ص) رضب(مادة : ينظر)   ٥(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٥٠٦ 

َذلك مـن وجـوه الرتجيحـات املعتمـدة ََ
ِ ِفـاحلكم للراجحـة، ِ

َ ِ
ُ ِوال يطلـق عليـه حينئـذ وصـف املـضطرب، ُ ِ ُ ٍُ َ وال لـه ، ُ

ُحكمه ُ«)١(. 

ُيتمثل : ومفهوم االضطراب َاحلديث الـذي احتـديف َّ ِ خمرجـه واختلـف رواة إسـنادهَّ
ًفـرواه بعـضهم متـصال ؛ ُ ِ َّ ُ

ً مرسالونُورواه اآلخر ُأو أثبت أحدهم راويا وحذفه غريه، ُأو رفعه بعضهم ووقفه آخرون، َ َ ً ُ َ ِومل يمكن، َ ُ اجلمـع ُ

ُ أما إذا اختلف خمرج احلديث أو أمكن اجلمـع.ُ الرتجيح بينهاأو، بني هذه االختالفات  الرتجـيح  بـني رواياتـه أوُ

 .)٢(ًبينها فال يعد ذلك اضطرابا يف احلديث

ألن ؛  الدالة عىل وجـود علـة يف احلـديثِ من العالماتًوجعلوه عالمة، ِ املحدثون باالضطرابَّوقد استدل

ــهويؤكــد ذلــك قــول ابــن دقيــق العيــد،  انــضباطهِ عــىل عــدمٌ يف احلــديث دليــلَاالضــطراب ــاء حديث  عــن  يف أثن

 .)٣(»وموجبات الضعف للحديث، سباب التعليل عندهموهو أحد أ«: االضطراب

 : ُوقد اقترصت عىل ذكر أربعة أمثلة منها، َ استعمل فيها املحدثون هذا املصطلح كثريةواألمثلة التي

 : )ه٢٥٦ت( البخاري املضطرب يف استعامل: املثال األول

 بـن عن حممـد،  زيدبن َعن أسامة، ةُ عبادبن ُحدثنا روح،  يعقوببن ُحدثنا إبراهيم«:  الرتمذي اإلمامقال

ُمن أصـاب ذنبـا فـأ(: قال، ^عن النبي ، عن أبيه، ٍ ثابتبن ُعن ابن خزيمة، املنكدر ٌقيم عليـه احلـد فهـو كفـارة ً ُّ

 . )٤()له

ًسـألت حممـدا: ُّثم قال الرتمذي ٌهـذا حـديث فيـه اضـطراب: فقـال، ِعـن هـذا احلـديث] يعنـي البخـاري[ ُ ٌ ،

ًوضعفه جدا َ ِعن بكري، ٍعن رجل،  زيدبن َوي عن أسامةُوقد ر: مدقال حم، َّ ،  املنكـدربـن عـن حممـد، ِّ األشجبن ُ

 .)٧(»)٦(ٍرَمْعَ مبن َعن خزيمة، عن أبيه،  حممدبن ُورواه املنكدر. )٥(ٍ ثابتبن عن خزيمة

                                         
 .١٩٢:معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، ص)   ١(

 .٢٣:االقرتاح يف بيان االصطالح، البن دقيق العيد، ص: ينظر)   ٢(

 .٢٢:االقرتاح يف بيان االصطالح، البن دقيق العيد، ص)   ٣(

: ، رقـم٤/٣٠١: ، والـدارقطني يف الـسنن٢٣٧:، وبحشل يف تاريخ واسط، ص)٢١٨٧٦: (، رقم٣٦/٢٠٠: أخرجه اإلمام أمحد يف املسند)   ٤(

  عبادة هبذا اإلسناد بن ، من طريق روح٨/٥٧٠: ، والبيهقي يف السنن الكربى)٣٥٠٤(

 األشـج، عـن بـن اهللا  عبـدبـن بكـري زيد أنـه بلغـه عـن بن  من طريق ابن أيب حازم، عن أسامة٣/٢٠٧: أخرجه البخاري يف التاريخ الكبري)   ٥(

 .احلديث...  ثابتبن  املنكدر، أنه أخربه أن خزيمةبن حممد

 ).٣٧٩٤: (، رقم٤/١٠١: ، والطرباين يف املعجم الكبري)٧٨٥: (، رقم١/١٧٠: أخرجه البخاري يف التاريخ األوسط)    ٦(

 .٢٣٠:العلل الكبري، للرتمذي، ص)   ٧(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٥٠٧ 

ُ يـشري ممـا، اده من دون ترجيح بـني هـذه األوجـه البخاري اقترص عىل بيان أوجه االضطراب يف إسنُفاإلمام

َّإىل أن املضطرب هو ما مل يرتجح يف أحد األوجه عىل األوجه األخرى ٌكام يـشري إىل أن االضـطراب عالمـة عـىل ، َ َ ُُ

 .واهللا أعلم، لعدم معرفة نوع العلة؛ ِّوليس علة يف حد ذاته؛ ِوجود العلة يف احلديث

 : )ه٢٦٤ت(زرعة الرازي املضطرب يف استعامل أيب : املثال الثاين

ُّسألت أيب وأبا زرعة عن حديث رواه الثوري«:  أيب حاتمُابنقال 
ٍ عـن ، ] شـدادبن جامع[ َيب صخرةأعن ، ُ

ًإذا أصبحت جنُبا ال حيـل لـك الـصالة(: قال، ]بن مسعود[ اهللا عبدعن ، ِ مرداسبن اهللا عبد ُ َّواغتـسلت فحـل ، َ َ َ

ُوحل لك الصوم، ُلك الصالة  . )١()ُفصم؛ َّ

ورواه . )٢(اهللا عبـدعـن ، ٍ هـاللبن عن األسود، َعن أيب صخرة، اهللا عبد بن الرمحن عبد[ ُّورواه املسعودي

ُفطر
 .)٣(اهللا عبدعن ، عن أيب الشعثاء، َعن أيب صخرة، ]بن خليفة[ ِ

ٍ مرداسبن اهللا عبدعن ، َعن أيب صخرة، ُورواه األعمش: ]هو ابن أيب حاتم[قال أبو حممد  ، اهللا عبـدعن ، ِ

ُيتابع به الثور َّيُِ
ُأهيام الصحيح؟ : قلت أليب .)٤( َّ ُّ 

 بـن عـن إيـاس،  أيب الـشعثاءبـن عـن أشـعث، َعـن أبيـه وزائـدة،  احلـارثبـن  يعـىلبـن حدثنا حييى: فقال

ُذكر يف آخر احلديث ذكر أيب الشعثاء، ٍحمارب َْ ِ ِ  .)٥( مرداسبن اهللا وعبد، ٍ هاللبن واألسود، ُ

ُوالثوري أحفظهم، قد اضطربوا فيه! أعلماهللا : الصحيح ما هو؟ قال: ُقلت أليب زرعة ُّ«)٦(. 

بل ذكر أن أفـضل هـذه الروايـات مـا رواه ، فأبو زرعة مل يرجح إحدى الروايات يف هذا احلديث املضطرب

 . ما يقتيض الرتجيحِه عىل رواياهتم لعدم وجودَح روايتِّلكنه مل يرج،  أو األتقنُألنه األحفظ؛ ُّالثوري

 

 

 

                                         
عـن ) ٩٥٦٥: (، رقـم٩/٣١٢: ، ومن طريقه أخرجه الطـرباين يف املعجـم الكبـري)٧٤٠٢: (، رقم٤/١٨١: صنفالرزاق يف امل أخرجه عبد)   ١(

 .الثوري به

 ).٩٥٦٧: (، رقم٩/٣١٣: أخرج هذه الرواية الطرباين يف املعجم الكبري)   ٢(

 .مل يذكرها غري ابن أيب حاتم)   ٣(

 ).٩٥٧١: (، رقم٢/٣٢٩: أخرج هذه الرواية ابن أيب شيبة يف املصنف)    ٤(

 .مل يتيرس يل الوقوف عىل هذه الرواية عند غري أيب حاتم)    ٥(

 .٣/٢٤: العلل، البن أيب حاتم)   ٦(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٥٠٨ 

 : )ه٢٧٧ت(اتم الرازي ضطرب يف استعامل أيب حامل: املثال الثالث

ُسألت أيب وأبا زرعة عـن حـديث رواه صـدقة«:  أيب حاتمُقال ابن ٍ ِ يزيـد اخلراسـاين نزيـل الرملـةبـن ُ
َّ عـن ، ُ

َّقـال اهللا عـز وجـل: قـال، ^ِّعـن النبـي ، َعـن أيب هريـرة، عـن أبيـه، الرمحن عبد بن ِالعالء ُإن مـن أصـححته (: َّ ْ َ َ

ٍمل يزرين يف كل مخسة أعوام ؛ُوأوسعت له ِّ ُ ْ  ؟)١() ملحروم ـُ

 .  املسيب أشبهبن ِوهو من حديث العالء، الرمحن عبد بن ٌهذا عندنا منكر من حديث العالء: قاال

ِوالناس يضطربون يف حديث العالء: قال أيب َ  : ِّ املسيببن ُ

 .)٢(^ ِّعن النبي، ِّسعيد اخلدريعن أيب ، عن أبيه،  املسيببن عن العالء: فقال، ٍ خليفةبن ُفأما خلف

عـن : فقـال، ُورواه بعضهم. ًموقوفا، عن أيب هريرة، عن أبيه،  املسيببن عن العالء: فقال، ُورواه بعضهم

 .)٣(^ِّعن النبي ، َعن أيب هريرة، عن أبيه،  املسيببن العالء

ــت أليب ــال: ُقل ــنهام؟ ق ــصحيح م ــأهيام ال ُف ــضطرب: ُّ ــو م ــه، ٌه ــدت علي ــ، ُفأع ــم ي ــهفل ــىل قول ْزدين ع ــو : ِ ه

 .  )٤(»...ٌمضطرب

 : )ه٣٨٥ت( الدارقطني املضطرب يف استعامل: املثال الرابع

ِ يف فـضل يـوم ^ِّعـن النبـي ، َعـن أيب قتـادة،  إيـاس الـشيباينبـن  حرملـةِ يف حـديثُّ الدارقطنيُقال اإلمام

ُال أحكم فيه بيشء، ٌهو مضطرب«: بعد أن ذكر رواياته واختالف أسانيده، ويوم عرفة، عاشوراء ُ«)٥(. 

َّفـيام تـرجح عنـدهم إحـدى ) املـضطرب(ُّومما ينبغي التنبه له أن املحدثني قبل التصنيف استعملوا مصطلح 

وإنـام نـسميه «: يف تعليقـه عـىل قـول ابـن الـصالح الزركـيش ُوقـد أشـار إىل هـذا املعنـى اإلمـام، رواياته املختلفـة

                                         
: ، والبيهقـي يف الـسنن الكـربى٢/٢٠٦: ، وابن عدي يف الكامل يف ضـعفاء الرجـال٢/٢٠٦: أخرج هذه الرواية العقييل يف الضعفاء الكبري)   ١(

 )١٠٣٩٣: (، رقم٥/٤٣١

: ، والبيهقـي يف الـسنن الكـربى)٣٧٠٣: (، وابـن حبـان يف صـحيحه، رقـم)١٠٣١: (، رقـم٢/٣٠٤: أخرج هذه الرواية أبو يعىل يف املـسند)   ٢(

 ).١٠٣٩٢: (، رقم٥/٤٣١

 العالء غـري صـدقة، ُوهذا عن العالء منكر كام قاله البخاري، وال أعلم يرويه عن«): ٥/١٢٣: الكامل يف ضعفاء الرجال(قال ابن عدي يف )   ٣(

ً خليفة وهو مشهور، وروي عن الثوري أيضا عن العالءبن وإنام يروي هذا خلف  املسيب، عن أبيه، عن أيب سعيد اخلدري عـن النبـي بن ُ

َّ، فلعل صدقة هذا سمع بذكر العالء فظن أنه العالء^ َ
ِ إنـام هـو َالرمحن عن أبيه عن أيب هريرة، وكان هذا الطريـق أسـهل عليـه، و  عبدبن َّ

 .» املسيب عن أبيه عن أيب سعيدبن العالء

وال «: بعد أن سـاق روايـات احلـديث) ١١/٣١٠: العلل الواردة يف األحاديث النبوية(قال الدراقطني يف . ٣/٢٨٢: العلل، البن أيب حاتم)   ٤(

 .»ُّيصح منها يشء

 .١٥١ـ ٦/١٤٨: العلل الواردة يف األحاديث النبوية، للدراقطني)   ٥(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٥٠٩ 

وإال فـال ،  إذا تـساوتُوإنام يؤثر االضـطراب: كان ينبغي أن يقول«: لحيث قا، »ًمضطربا إذا تساوت الروايتان

 .)١(»تكافأت الروايات أم تفاوتت، ِ عند االختالفِ يف االضطرابَّشك

ًسألت حممدا«: قال، )ه٢٧٩ت ( الرتمذيُومن أمثلة ذلك ما ذكره اإلمام حـدثنا : ُقلـت، ]َّيعني البخـاري[ ُ

عـن ابـن ،  أيب بكـربـن اهللا عبـدعن ،  أيوببن حدثنا حييى: قال، أيب مريم بن أخربنا سعيد، ٍ منصوربن إسحاق

ْمـن مل جي(: قـال^ عـن النبـي ، َعن حفـصة، عن أبيه، اهللا عبد بن عن سامل، ٍشهاب ِمـع الـصيام قبـل الفجـرُ َ ِ  فـال ِ

  ؟)٢() لهَصيام

ُوالـصحيح عـن ، ٌاب فيـه اضـطرٌوهـو حـديث، ٌخطـأ،  ^ِّعن النبي، َعن حفصة، عن أبيه، ٍعن سامل: فقال

 .)٣(» أيوب صدوقبن وحييى، ٌابن عمر موقوف

ُّســألت أيب عــن حــديث رواه عــيل«: )ه٣٢٧ت (ن أيب حــاتمًومــن ذلــك أيــضا قــول ابــ
ٍ عــن ، ٍ عيــاشبــن ُ

َكان آخر األمر من رسـول اهللا (: قال؛ ٍعن جابر،  املنكدربن عن حممد، َ أيب محزةبن شعيب
ُتـرك الوضـوء ممـا ^ ِ

ِمست النار
 ؟ )٤()َّ

ُفسمعت أيب يقول ِهذا حديث مضطرب املتن: ُ ُ ًتفـاَأكـل ك^ أن النبـي : إنام هـو؛ ٌ َّومل يتـوض، ِ
كـذا رواه ؛ )٥(

ِوحيتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه، ٍعن جابر، عن ابن املنكدر، الثقات َّ ٌ َ َفوهم فيه؛ ُ
ِ«)٦(. 

مـع تـرجيح إحـدى ، لح املـضطربففي هذه األمثلة اسـتعمل اإلمـام البخـاري وأبـو حـاتم الـرازي مـصط

ًمما يعني أن املضطرب عنـدهم قـد يطلـق أحيانـا عـىل جمـرد االخـتالف يف الروايـات سـندا أو ، الروايات املختلفة ًِ
َّ ُ

 .واهللا أعلم، ًمتنا

                                         
 .٢/٢٢٦: النكت عىل مقدمة ابن الصالح، للزركيش)   ١(

مـا جـاء ال صـيام ملـن مل يعـزم مـن : باب(، والرتمذي يف أبواب الصوم، )٢٤٥٤: (، رقم)النية يف الصيام: باب(أخرجه أبو داود يف الصوم، )   ٢(

ٍالوجه، وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله، ًحديث حفصة حديث ال نعرفه مرفوعا إال من هذا «: ، وقال الرتمذي)٧٣٠: (، رقم)الليل

ًوهو أصح وهكذا أيضا روي هذا احلديث عن الزهري موقوفا، وال نعلم أحدا رفعه إال حييى ً  . » أيوببن ً

 .١١٧:العلل الكبري، للرتمذي، ص)   ٣(

تـرك الوضـوء ممـا غـريت : بـاب(سائي يف الطهـارة، ، والن)١٩٢: (، رقم)يف ترك الوضوء مما مست النار: باب(أخرجه أبو داود يف الطهارة، )   ٤(

 ).١٨٥: (، رقم)النار

مل : حذفها، تقول: واآلخر. إثبات اهلمزة الساكنة، عالمة اجلزم: أحدمها. جيوز وجهان) ّمل يتوضأ(«): ٣/١٠٥: عمدة القاري(قال العيني يف )   ٥(

يف تـرك : باب(جابر هبذه الرواية أخرجه الرتمذي يف أبواب الطهارة، وحديث . »َمل خيش؛ بحذف األلف، واألول أشهر: َّيتوض، كام تقول

 ).٨٠: (، رقم)الوضوء مما مست النار

 .١/٦٤٥: العلل، البن أيب حاتم)   ٦(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٥١٠ 

اا ا :ا  اعأما    

ِتقدم أن العلة عند املحدثني قبـل التـصنيف هـي كـل خلـل يف نقـل احلـ ٍ ُّ ُديث سـواء كـان هـذا اخللـل يف مـتن َ

ُاحلديث أو يف الطريق الذي جاء من خالله ذلـك املـتن ِألن اخللـل يف الطريـق يفقـد الثقـة بـصحة املـتن املنقـول؛ ِ َِ ُ ُ َ .

ُومن خالل النظر يف إشارات املحدثني إىل هذا اخللل نلحظ أهنـم يطلقـون عليـه أسـامء خمتلفـة تتناسـب مـع نـوع  ً ُ ِ ِ

 .لعلةاخللل أو نوع ا

ٌفالعلة ليست نوعا واحدا بل هي أنواع متعددة ً ً َولكل نوع منهـا مـصطلح خـاص أطلقـه املحـدثون عليـه، ُ َ ٌ ،

ُويمكن حرص أهم أنواع العلل التي تدخل عىل األحاديث بخمسة علل هي ِ ُ ُ : 

 .علة الزيادة: ًأوال

ْعلة النَّقص: ًثانيا ُ . 

ْعلة القلب: ًثالثا َ ُ. 

َّعلة التصحي: ًرابعا  .فُ

ْعلة الوضع: ًخامسا ُ. 

وبيـان هـذه . ٌويتفرع عن هذه العلل اخلمسة علل فرعية يطلـق عـىل كـل منهـا مـصطلح خـاص يـشري إليهـا

 : املصطلحات اخلمسة وفروعها فيام يأيت

دة: أوا  :  

ٌعندما يزيد الراوي عمـدا أو خطـأ شـيئا يف الـسند أو يف املـتن فـإن هـذه الزيـادة هـي نـوع مـ َ ُِ ً ً . ِن أنـواع العلـةْ

 : وتنقسم هذه العلة إىل قسمني

 راو يف الـسند ةزيـاد(و، )زيـادة الرفـع(و، )زيـادة الوصـل(: ويدخل فيها صـورتان، علة يف السند . ١

 ).املتصل

 ).علة اإلدراج(ويدخل فيها ، وعلة يف املتن . ٢

 : وبيان هذين القسمني فيام يأيت

 : علة الزيادة يف السند: القسم األول

ِهذا القسم كل زيادة غري صحيحة يف سند احلديثويدخل يف  ٍ ٍِ وهلـذا ). ًإدراجـا(وقد يسميها نقاد احلـديث ، ُّ

ٌولكل صورة منها مصطلح خاص وهي، ُاإلدراج أو هذه الزيادة ثالث صور
ٍ ، )زياد الرفـع(و، )زيادة الوصل(: ِّ

 ).املزيد يف متصل األسانيد(و

 



مب اا /ا ا :ا  ا   ٥١١ 

 : زيادة الوصل: الصورة األوىل

ِن سند احلديث منقطعا أو مرسال فيزيد أحد الرواة رجال فيتصل السند بزيادتهوهو أن يكو ِ ُِ ُ ُ ُُ ً ً َ ُ وهـذه الزيـادة ، ًُ

ُمن الراوي معلولة أو غري صحيحة ، أو باطـل، أو غلـط، هـذا خطـأ(ُويعرب نقاد احلديث عن هذه العلة بقـوهلم . ٌ

 ...)ًزاد رجال

ٍسـألت أيب عـن حـديث رواه «: )ه٣٢٧ت(ومن أمثلة هذه الصورة قول ابـن أيب حـاتم  عـن ، الـرزاق عبـدُ

ِّ عديبن عن عبيد اهللا،  يزيدبن عن عطاء، ِّعن الزهري، َمعمر َ اخليـاربـن َ
ِّ عـدي األنـصاريبـن اهللا عبـدعـن ، ِ ٍّ َ ،

ًأن رجال أتى النبي ( ٍ ليستأذنه يف قتل رجـل مـن املنـافقني^َّ ِ َ إنـام هـو عـن ، هـذا خطـأ: ؟ قـال أيب)١()احلـديث. ..ِ

ٍّ عديبن اهللا بيدُع  .)٢(»الرزاق عبدمن : اخلطأ ممن هو؟ قال: ُقلت أليب، ٌمرسل، ^ِّعن النبي ، َ

 عـدي بـن اهللا عبـد(هـو ، ًالرزاق الصنعاين أخطـأ فـزاد رجـال يف الـسند عبدَفأبو حاتم الرازي أشار إىل أن 

ٍفالعلة التي هي زيادة راو يف السند تسببت يف جعل احلديث مو). األنصاري  .ُوالصواب فيه اإلرسال، ًصوالُ

ُّومثاله أيضا ما أخرجه الرتمذي  ٌحـدثنا مهـام: قال، ٍ عامربن من طريق سعيد) ه٢٧٩ت(ً عـن ، َعـن قتـادة، َّ

ُسن فيام سقت الـسامء وسـقى الـسيح (^َّأن النبي ، ٍأنس ََّّ َ ُ
ْوسـقى العيـون العـرش، ِ ُ ُ ُفـسألت «: قـال الرتمـذي، )٣()َ

ٌهو عندي مرسل:  عن هذا احلديث؟ فقال]َّيعني البخاري[ًحممدا  َ ِّقتادة عن النبـي ؛ ُ ُ عـامر كثـري بـن ُوسـعيد، ^ُ ٍ

 .)٤(»َالغلط

كام أشـار البخـاري . أي إن زيادة الوصل معلولة؛ )هو عندي مرسل(: فقال، فالبخاري أشار إىل نوع العلة

ِسبب هذه العلة وأنه يعود إىل ضعف ضبط سعيد ِ
 .ألنه كثري الغلط؛  عامربن ُ

                                         
). ٢٣٦٧٠: (، رقـم٣٩/٧٣: ، ومـن طريقـه أخرجـه اإلمـام أمحـد يف املـسند)١٨٦٨٨: (، رقم١٠/١٦٣: الرزاق يف املصنف أخرجه عبد)     ١(

ّوقد جوده معمر عن الزهري. إسناده صحيح«): ٤/١٥٢: اإلصابة يف متييز الصحابة(حلافظ ابن حجر يف وقال ا ورواه مالـك، والليـث، . ّّ

 .»ّعن رجل من األنصار ومل يسموه: وابن عيينة عن الزهري، فقالوا

 . ٣/٣٢٩: علل احلديث، البن أيب حاتم)     ٢(

هذا احلديث ال نعلمه يروى عـن أنـس إال «: ، وقال البزار)٧٢١٣: (، رقم١٣/٤٤٨): املسند(حر الزخار أخرج هذه الطريق البزار يف الب)      ٣(

 . »من هذا الوجه

 . ١٠٤:، ص)ترتيب أيب طالب القايض(العلل الكبري، للرتمذي )     ٤(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٥١٢ 

ِلإلشـارة إىل علــة زيــادة الوصــل مــا ذكــره اإلمــام ) اإلدراج(ِمـن األمثلــة عــىل اســتعامل املحــدثني ملــصطلح 

َّأنــه حدثــه أن ، َعــن عــروة، ٍعــن ابــن شــهاب، ُحــدثنا الليــث، ُحــدثنا قتيبــة«: حيــث قــال، )ه٢٧٩ت(الرتمــذي 

َأن رجال من األنصار خاصم الزبري عند(َّحدثه ،  الزبريبن اهللا عبد ُّ َ ِيف رشاج احلرة^  اهللا ِ رسولً ِ
َّ َ ِ َ(...)١( . 

ًفسألت حممدا : ُّقال الرتمذيثم  َّ ُرواه شـعيب وغـريه: فقـال، ]َّيعني البخـاري[ُ ٌ ِّعـن الزهـري، ُ ، َروةُعـن عـ، ُّ

 عـن الزهـري،  يـونسَ حـديثَّوكـأن«: ]يعنـي البخـاري[قال حممد .  الزبريبن اهللا عبدُوال يذكرون فيه ، ًمرسال

ٌمدرج] ُه ذكر ابن الزبريأي ما في[ ٌمدرج فلـيس بـصحيح] أي فيه ذكر ابن الزبري[ ٍ وهبِ عن ابنٍ يشءُّوكل، َ َ«)٢(. 

ُلإلشارة إىل الزيادة املعلولة يف سند احلـديث وهـي ذكـر ) مدرج(فاإلمام البخاري استعمل مصطل 
 بـن اهللا عبـدِ

ُألن الصواب يف احلديث اإلرسال ال الوصل؛ الزبري َ َّ. 

 : زيادة الرفع: الثانيةالصورة 

َوصورة هذه الزيادة أن يكون احلديث موقوفا عىل الـصحايب أو مـن دونـه ِّ ً ُ ِ ُفيـأيت راو فريفعـه إىل النبـي ، ُ ٍ^ 

ًعمدا أو خطأ ِفهذه الزيادة نوع من أنواع العلة يف سند احلديث؛ ْ  .ألهنا خمالفة لواقع النقل؛ ٌ

َســـألت أيب وأبـــا زرعـــة عـــن «: قـــال، )ه٣٢٧ت(م ُومــن أمثلـــة هـــذه الـــصورة مـــا ذكـــره ابـــن أيب حـــات ُ

ُحــديث رواه حممــد ــن ٍ ــادب ٍ عب
ــدعــن ، َّ ــدراوردي عب ــز ال َالعزي ــد، َّ ــن محي ٍع ــس، ُ ــن أن ــي ، ٍع ــال^َّأن النب ْإن (:  ق

ْمل يثمرهــا اهللا ِّ َفـــبم يــستحل أحـــدكم مــال أخيـــه، ُ ُُّ ُ َ ٍإنـــام هــو كـــالم أنــس؛ هـــذا خطــأ: ؟ فقــاال)٣(!)ِ قـــال أبـــو . ُ

                                         
، )٢٣٥٧: (، رقـم)^وجـوب اتباعـه : اببـ(، ومـسلم يف الفـضائل، )٢٣٥٩: (، رقـم)سـكر األهنـار: باب(أخرجه البخاري يف املساقاة، )   ١(

من طريق الليث، عن ابن ) ١٣٦٣: (، رقم)ما جاء يف الرجلني يكون أحدمها أسفل من اآلخر يف املاء: باب(والرتمذي يف أبواب األحكام، 

ً الـزبري، أنـه حدثـه أن رجـال مـن األنـصاربن اهللا شهاب، عن عروة، عن عبد يث حـسن، وروى هـذا حـد«: وقـال الرتمـذي. احلـديث... َّ

 وهـب، عـن بـن اهللا  الـزبري، ورواه عبـدبـن اهللا  الزبري، عن الزبري، ومل يذكر فيه عـن عبـدبن  أيب محزة، عن الزهري، عن عروةبن شعيب

ّفكأن البخاري يرى أن الراجح هو روايـة الوصـل، . »ن الزبري نحو احلديث األولب اهللا الليث، ويونس، عن الزهري، عن عروة، عن عبد

 .حديث حسن:  أجل ذلك أخرجها يف صحيحه، كام أن الرتمذي أخرجها يف اجلامع وقالومن

 .٤/٢٢٧: العلل الواردة يف األحاديث النبوية، للدارقطني: ، وينظر٢٠٩:العلل الكبري، للرتمذي، ص)   ٢(

 .ًن الدراوردي، عن محيد عن أنس مرفوعا عباد، عبن من طريق حممد) ١٥٥٥: (، رقم)وضع اجلوائح: باب(أخرجه مسلم يف املساقاة، )    ٣(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٥١٣ 

ـــة ـــذا يرو: زرع ـــدراورديك ـــه ال َي ـــك، َّ ـــن ُومال ـــاب ـــس مرفوع ً أن ـــالم ، )١(ٍ ـــن ك ـــا م ـــه موقوف ـــاس يروون ًوالن

 .)٣(»)٢(أنس

ُوالصواب فيه الوقـف عـىل الـصحايب اجلليـل أنـس، ُفنوع العلة هو زيادة رفع احلديث  مالـك ريض اهللا بـن ُ

ٌوقد أشار أبو حاتم الرازي إىل مصدر هذه العلة عندما ذكر أهنا موجودة يف ر، عنه ِوايـة الـدراوردي ومالـكِ
 بـن ِّ

 .أنس رمحهام اهللا تعاىل

ُسألت أبا زرعة عن حـديث رواه محـاد«: )ه٣٢٧ت(ًومثله أيضا قول ابن أيب حاتم 
ٍ عـن محـاد ، َ سـلمةبـن ُ

ِّعن أيب سـعيد اخلـدري، ]النخعي[عن إبراهيم ، ]بن أيب سليامن[
ُأنـه هنـى أن يـستأجر األجـري (: ^عـن النبـي ، ٍ َ ُ

َحتى يعلم  َ ًعن أيب سعيد موقوفا؟ قال أبو زرعة، ٍعن محاد، ُّ ورواه  الثوري)٤()ُأجرهُ ٌموقوف عـن أيب : ُالصحيح: ٍ

ُألن الثوري أحفظ؛ سعيد َّ«)٥(. 

َويمكن للمتأمل يف هذا احلديث أن يلحظ أن أبا حاتم الرازي أشار إىل أن علة احلـديث هـي زيـادة الرفـع ََّ ،

ُوأن مصدر هذه العلة هو محاد، يُوالصواب وقفه عىل أيب سعيد اخلدر َوأن طريق اكتشافه هلا إنام هـو .  سلمةبن َ

فلـام ، وسـفيان الثـوري،  سـلمةبـن محاد: ومها، ) أيب سليامنبن محاد(ُاملوازنة بني الرواة الذين رووا احلديث عن 

ِاختلفا رجح أبو حاتم رواية الثوري ألن حفظه أتقن من حفظ محاد
ُ ََّ  .  سلمةبن َ

 : )ُاملزيد يف متصل األسانيد(أو ؛ زيادة راو يف السند املتصل:  الثالثةالصورة

ٍوهذه الصورة تتمثل يف وجود سند متـصل ٍ ِ ُ ًفيـأيت راو فيزيـد بـني رجالـه راويـا آخـر عمـدا أو خطـأ، ُ ًْ ُ فهـذه ، ٍ

ِالزيادة علة يف سند احلديث َأمـا إن كانـت الزيـادة صـحيحة كـأن سـمع ذلـ. ُألهنا غري صحيحة؛ ُ
ِ ً َك احلـديث عـن ُ

                                         
، ...)إذا بـاع الـثامر قبـل أن يبـدو صـالحها: باب(، ومن طريقه أخرجه البخاري يف البيوع، )١١: (، رقم٢/٦١٨: أخرجه مالك يف املوطأ)      ١(

 .ًس مرفوعامن طريق مالك عن محيد عن أن) ١٥٥٥: (، رقم)وضع اجلوائح: باب(، ومسلم يف املساقاة، )٢١٩٨: (رقم

َّوهم فيه ابن عباد عىل الدراوردي، عـن محيـد حـني سـمعه ابـن عبـاد منـه، ألن «): ٣٦١:اإللزامات والتتبع، ص(قال الدارقطني يف التتبع )      ٢( ٍ ِ
َ ِّ ُ َ

ُ محزة رواه عن الدراوردي، عن محيد عن أنس هنى رسول اهللا بن إبراهيم  تزهو؟ قال حتمـر، وما: قلنا ألنس. عن بيع الثمرة حتى تزهو^ ِّ

ٍوأتى بكالم أنس ورفعه عـن ^  فأما ابن عباد فإنه أسقط كالم النبي .وهو الصواب. أرأيت إن منع اهللا الثمرة فبم يستحل مال أخيه: قال

 . »وهذا خطأ قبيح^ ِّالنبي 

 . ٦/٦٥٣: علل احلديث، البن أيب حاتم)     ٣(

: ، والنسائي يف املزارعـة، رقـم)١٨١: (، رقم١٦٧:، وأبو داود يف املراسيل، ص)١١٥٦٥: (قم، ر١٨/١١٦: أخرجه اإلمام أمحد يف املسند)    ٤(

ُرواه أمحد وقد رواه النسائي موقوفا، ورجال أمحـد رجـال الـصحيح، «): ٤/١٧٣: جممع الزوائد ومنبع الفوائد(قال اهليثمي يف ). ٣٨٥٧( َُ ًُ ُّ

ٍإال أن إبراهيم النخعي مل يسمع من أيب سعيد 
ْ َ  .»فيام أحسبَّ

 . ٣/٦١٠: العلل، البن أيب حاتم)     ٥(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٥١٤ 

َثم سمعه منه نفسه، ٍرجل عنه
ًففي هذه احلالة ال تكون الزيادة علة يف السند، ِ ٌألهنا صحيحة موافقـة لواقـع نقـل ؛ ِ

 .احلديث

: قـال، ٍ جـابربـن َ يزيـدبـن ِالـرمحن عبـدعـن ،  املبـاركبـن اهللا عبدَّومثال العلة يف هذه الصورة ما حدث به 

ُحدثني برس ِّعـن أيب مرثـد الغنَـوي،  األسـقعبـن عـن واثلـة، يب إدريـس اخلـوالينعن أ،  عبيد اهللابن ُ َ ٍ
قـال : قـال، َ

ُّوال تصلوا عليها، ِال جتلسوا عىل القبور(: ^ُرسول اهللا  ُ()١(. 

ًســألت حممــدا «: )ه٢٧٩ت(قــال اإلمــام الرتمــذي  ُحــديث : ِ عــن هــذا احلــديث؟ فقــال]َّيعنــي البخــاري[ُ

ٍغري واحد عن وهكذا روى ، ُّ مسلم أصحبن ِالوليد
ِعـن بـرس، ٍ جابربن َ يزيدبن ِالرمحن عبدُ عـن ، ُ عبيـد اهللابـن ُ

َ عبيـد اهللا سـمع مـن واثلـةبـن ُوبـرس. ِ األسقعبن واثلة َ
ٌوحـديث ابـن املبـارك خطـأ إذ زاد فيـه عـن أيب إدريـس . ِ ِ ُ

 .)٢(»اخلوالين

َفالبخاري أوضح من خالل جوابه لإلمام الرتمذي أن السند متصل من طريق  عـن ،  يزيـدبـن الـرمحن عبدَ

يف هذا الـسند املتـصل علـة ) أبو إدريس اخلوالين(ٍوأن زيادة رجل وهو .  األسقعبن عن واثلة،  عبيد اهللابن برس

 . يف احلديث

وسـبب وقوعـه يف اخلطـأ هـو كـام قـال أبـو ؛  املبـاركبن اهللا عبدُومصدر هذه العلة هو اخلطأ الذي وقع فيه 

ًحاتم الرازي أن برسا قد َ سمع من واثلةُ
ٌوكثريا ما حيدث برس عن أيب إدريس«، ِ ُ ًِّ ِفغلط ابن املبارك، ُ

ُ َّفظن أن هـذا ، َ

َمما روى عن أيب إدريس عن واثلة ِوقد سمع هذا احلديث برس من واثلة نفسه، َ َِ ٌَ َ«)٣(  . 

 مـسلم بـن ُلوليـدُوترجيح مـا رواه عـامل أهـل الـشام ا، ُوطريق اكتشاف هذه العلة هو املوازنة بني الروايات

ِألن أهل الشام أعرف بحديثهم«؛ وغريه ُ  .)٤(كام قال أبو حاتم الرازي، »َ

للداللـة عـىل هـذا النـوع مـن ) املزيـد يف متـصل األسـانيد(وقد استعمل املحدثون بعد التـصنيف مـصطلح 

ِإن كانت املخالفة بزيادة راو يف أثناء اإلسناد«: )ه٨٥٢ت(ُقال احلافظ ابن حجر ، العلة ٍ ُومن مل يزدها أتقن ممـن ، ُ ْ ِ َ

                                         
 مسلم، عن ابن جابر، عـن بن من طريق الوليد) ٩٧٢: (، رقم)النهي عن اجللوس عىل القرب والصالة عليه: باب(أخرجه مسلم يف اجلنائز، )    ١(

 عبيـد اهللا، بن ابن املبارك، عن ابن جابر، عن برسمن طريق ) ٩٧٣: (ً عبيد اهللا، عن واثلة، عن أيب مرثد، وأخرجه مسلم أيضا رقمبن برس

 .عن أي إدريس اخلوالين، عن واثلة، عن أيب مرثد ريض اهللا عنه

 . ١٥١:، ص)ترتيب أيب طالب القايض(العلل الكبري، للرتمذي )     ٢(

 . ٢/٥٧: العلل، البن أيب حاتم)     ٣(

 . ٣/٤٩٦: العلل، البن أيب حاتم)     ٤(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٥١٥ 

ِفهذا هو املزيد يف متـصل األسـانيد، َزادها ِ َّ : يف تعريفـه هلـذا املـصطلح) ه١٠١٤ت(وقـال مـال عـيل القـاري . )١(»ُ

ًهو أن يزيد الراوي يف إسناد احلديث رجال أو أكثر ومها منه وغلطا« ًَ َ ًَ«)٢(. 

 : علة الزيادة يف املتن: القسم الثاين

ٍ احلديث قد تكون عمدا ألغراض خمتلفـةالزيادة يف متن ً ِبـسبب ضـعف عدالـة الـراوي؛ ْ
وقـد تكـون خطـأ ، ْ

ِوومهـا بـسبب ضـعف ضـبط الـراوي ً َ َوقـد أطلـق املحـدثون قبـل التـصنيف وبعـده عـىل هـذه الزيـادة مـصطلح ، َ َ

 ).املدرج(وعىل اللفظ املزيد مصطلح ، )اإلدراج(

ِوقــد عــرف ابــن دقيــق العيــد مــصطلح املــدرج بقو ُ ِهــي ألفــاظ تقــع مــع بعــض الــرواة متــصلة بلفــظ «: لــهَّ ً ٌَ ِ ُ

ِفيدل دليل عىل أهنا من لفظ الراوي، ُويكون ظاهرها أهنا من لفظه، ^ الرسول ٌ ُّ«)٣( . 

مـن ، )ه٢٧٥ت(مـا أخرجـه أبـو داود السجـستاين : ومن أمثلة علة الزيادة يف املتن أو علة اإلدراج يف املـتن

عـن ، عـن أيب هريـرة، عـن أيب صـالح،  أسـلمبـن ِعـن زيـد، عـن ابـن عجـالن ،]سليامن األمحـر[طريق أيب خالد 

َّإنام جعل اإلمام ليؤتم به(:  قال^ النبي ُُ ُوهـذه الزيـادة «: قـال أبـو داود) وإذا قـرأ فأنـصتوا(َ هبـذا اخلـرب زاد )٤()ُ

 .)٥(»الوهم عندنا من أيب خالد؛ ٍليست بمحفوظة) وإذا قرأ فأنصتوا(

َألن الـصواب ، يف متنـه) وإذا قرأ فأنـصتوا(َأن نوع العلة يف هذا احلديث هي إدراج قوله فأبو داود أشار إىل  َّ

ِعدم ذكرها ُوسبب العلة هو ضعف ضبط الراوي ووقوعه يف الوهم. ُ ِ ُ  حيـان بـن والراوي هو أبو خالد سـليامن، ُ

َوإنام أيت ه... له أحاديث صاحلة«: )ه٣٦٥ت(قال فيه ابن عدي ؛ )ه١٩٠ت(األمحر  ِذا من سوء ِحفظـه فـيغلط ُ

 .)٦(»وخيطئ

 

                                         
 . ٩٥:النظر يف توضيح نخبة الفكر، البن حجر، صنزهة )     ١(

 .٤٧٨:رشح رشح نخبة الفكر، ملال عيل القاري، ص)     ٢(

 . ٢٣:االقرتاح يف بيان االصطالح، البن دقيق العيد، ص)     ٣(

، والنسائي يف )٦٠٤: (، رقم)وداإلمام يصيل من قع: باب(، و أبو داود يف الصالة )٩٤٣٨: (، رقم١٥/٢٥٧: أخرجه اإلمام أمحد يف املسند)    ٤(

أربعتهم من طريق أيب خالد ) ٨٤٦: (، رقم)إذا قرأ اإلمام فأنصتوا: باب(وابن ماجه يف إقامة الصالة والسنة فيها، ، )٩٢١: ( رقماالفتتاح،

عـن حـديث ) ٤٠٤: (موقال اإلمام مسلم يف صحيحه، رق. األمحر، عن ابن عجالن، عن زيد، عن أيب صالح، عن أيب هريرة ريض اهللا عنه

ُليس كل يشء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنام وضعت هاهنـا : ْمل مل تضعه هاهنا؟ قال«: ، فقيل له»هو عندي صحيح«: أيب هريرة بزيادته ُ

 . »ما أمجعوا عليه

 ). ٦٠٤: (، رقم)اإلمام يصيل من قعود: باب(أخرجه أبو داود يف الصالة )     ٥(

 .٤/٢٨٢: رجال، البن عديالكامل يف ضعفاء ال)     ٦(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٥١٦ 

م :ا  :  

ُوهذه العلة هي عكس علة الزيادة التي سـبق احلـديث عنهـا حيـث إن الـراوي يف هـذا النـوع مـن العلـة ال ، ِ

ُيزيد رجال يف سند احلديث أو لفظا يف متنه بل ينقص منه ً ِ ، ُوهذا النقص إمـا أن يكـون مـن بـاب اخلطـأ والـوهم، ً

 .ِن يكون من باب احلذر أو التساهل أو التدليس كام مر بيانه يف أسباب علة احلديثوإما أ

 : ُوعلة النقص هلا صورتان إما أن يكون النقص يف سند احلديث أو يف متنه

 : علة النقص يف سند احلديث: الصورة األوىل

ٍوهذه الصورة تتمثل بوجود انقطاع يف سند احلديث من خالل سقوط راو من ر ِ ٍ  .واتهُ

ِّواالنقطاع يف اللغة مصدر من الفعل اخلاميس  ِ ٌ َقطـع(وهو فعل مطاوع من الفعل الثالثـي ) انقطع(ُ َ : يقـال، )َ

َقطعته فانقطع َ ْ ُ ُوالقطع هو إبانة يشء عن يشء وفصله عنه، ْ ٍ ٍ ُ ُ
)١(. 

ُوأما يف اصطالح املحدثني فاالنقطاع هو سقوط راو أو أكثر من سند احلديث ُ
ُّوإنام يعـد. )٢( ؛  االنقطـاع علـةُ

ِألن احلديث ال يكون صحيحا إال بثقة ناقليه واتصال إسناده ِ ً ِفإذا انقطع اإلسـناد بـسقوط راو أو أكثـر منـه كـان ، َ
ُ َ

 .ًذلك خلال وعلة فيه

ُوعلة االنقطاع قد يكون منشؤها اخلطأ أو الوهم وقد يكون منشؤها التدليس أو التساهل يف الرواية ونحـو 

 .ذلك

حيـث ، )ه٣٢٧ت(ُعلة االنقطاع التي تنشأ عن اخلطأ أو الوهم ما ذكـره ابـن أيب حـاتم الـرازي ومن أمثلة 

ُسألت أيب وأبا زرعة عن حديث رواه الصعق«: قال ْ َّ
ٍ ٍ حزنبن ُ ْ ، ^ِّعـن النبـي ، ٍعـن أنـس، َ احلكـمبـن ِّعن عـيل، َ

ِفإذا يف وسطه، أتاين جربيل بمرآة(: قال
َ

ُ نكتة بيضاء)٣( ٌ رواه ؛ ٌهـذا خطـأ: ؟  قال أبو زرعـة)٤()جلمعةهذه ا: فقال، ُ

َ احلكمبن ِّعن عيل، ٍ زيدبن ُسعيد ٍ عمريبن َعثامنعن ، َ ًنقـص الـصعق رجـال : قال أيب. ^ِّعن النبي ، ٍعن أنس، ُ ُ ْ َّ َُ

َمن الوسط َ«)٥(. 

                                         
 .٥/١٠١: يف مقاييس اللغة، البن فارس) قطع(مادة : ينظر)     ١(

 .١/١٧١: فتح املغيث برشح ألفية احلديث، للسخاوي: ينظر)     ٢(

 .واهللا أعلم) يف وسطها: (كذا يف املطبوع، واجلادة أن يقول)     ٣(

:  فـروخ بـه، وأخرجـه العقـييل يف الـضعفاءبـن ، مـن طريـق شـيبان)٤٢٢٨: (، رقـم٧/٢٢٨: أخرجه من هذه الطريق أبـو يعـىل يف املـسند)     ٤(

 ) عمريبن عثامن( عمري، عن أنس ريض اهللا عنه، بزيادة بن  احلكم، عن عثامنبن  حزن، عن عيلبن  من طريق الصعق١/٢٩٢

 .٢/٥٣٥: العلل، البن أيب حاتم)     ٥(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٥١٧ 

ُفأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان أشارا إىل أن علة احلديث هي نقص رجل من سـند احلـديث ُجـود أو هـي و، َ

ِوسبب هذه العلة هو خطأ أحد الرواة، ٍانقطاع يف إسناده
ُوالـصعق مـن كبـار ، )ْ حزن البكـريبن ْالصعق(وهو ، ُ ْ

ٍوثقه غري واحد من النقاد؛ ِأتباع التابعني
ُ َ لكـن احلـافظ ابـن حجـر . )١(»مـا بـه بـأس«: وقال فيه أبو حاتم الرازي، َّ

 .در العلة هو خطأ الصعق وومههوعىل هذا فيكون مص. )٢(»ٌصدوق هيم«: قال فيه

: قـال، )ه٣٢٧ت(فمثاهلـا مـا ذكـره ابـن أيب حـاتم ، وأما علة االنقطـاع التـي ال تنـشأ عـن اخلطـأ أو الـوهم

ُسـألت أيب عـن حـديث رواه بقيــة « ٍ عــن ، َعـن عائـشة، عـن عــروة، عـن الزهـري، عـن األوزاعــي، ]بـن الوليـد[ُ

ُّإن اهللا عز وجل حيب(: قال، ^ ِّالنبي َّ َّ ِ امللحني يف الدعاءَّ
َ ِّ

ِ َنـرى أن بقيـة دلـسه ؛ ٌهـذا حـديث منكـر: ؟ قـال أيب)٣()ُ َّ َ ََّّ

َلعل بقية أخـذه عـن يوسـف«: )ه٣٢٢ت(وقال العقييل . )٤(»ِّعن األوزاعي، ٍعن ضعيف ْ الـسفربـن َّ وقـال . )٥(»َّ

ِوهذا كان بقية يرويه أحيانا عن األوزاعي نفسه«: )ه٣٦٥ت(ابن عدي 
ِّ ً َفيـسقط ؛ ُ ِ

ْيوسـف لـضعفهُ َّوربـام قـال، َ ُ :

ُحدثنا يوسف ْ السفربن َّ ُوكل ذلـك يـضعفه، ِّعن األوزاعي، ِعن أيب الفيض: ُوربام كنَّاه فيقول، عن األوزاعي، َّ ِّ ؛ ُّ

 .)٦(»َألن احلديث يرويه يوسف عن األوزاعي

ُفعلة هـذا احلـديث الـذي رواه بقيـة َيـة مل يـسمع هـذا ألن بق؛  الوليـد عـن األوزاعـي هـي انقطـاع سـندهبـن ُ

َوإنام سمعه من يوسف، َاحلديث من األوزاعي
ُوسـبب هـذه العلـة هـو تـدليس بقيـة،  الـسفربـن ِ َحيـث أسـقط ؛ ُ

 .يوسف بسبب ضعفه كام قال ابن عدي

َوللداللة عىل علة االنقطاع استعمل املحدثون قبـل التـصنيف مـصطلحني مهـا  ، )االنقطـاع(و، )اإلرسـال(ِ

َووصفوا احلديث الذي أ ٌمرسل(ُصابته علة االنقطاع بأنه َ  ).منقطع(أو ) َ

وهـذه املـصطلحات ، َلكن املحدثني بعد التصنيف ذكروا أربعـة مـصطلحات لإلشـارة إىل انقطـاع اإلسـناد

 ).املعلق(و، )املعضل(و، )املنقطع(و، )املرسل اخلفي(و، )املرسل(: هي

                                         
 .٤/٤٥٦: ، واجلرح والتعديل، البن أيب حاتم٤/١١٤): الدوريرواية (التاريخ، البن معني : ينظر)     ١(

 .٢٧٦:تقريب التهذيب، البن حجر، ص)     ٢(

: املـسند(، والقـضاعي يف )٢٠٨١: (، رقـم)٤/٤٥٢: الـضعفاء(، والعقـييل يف )٢٠: (، رقـم)٢٨:كتـاب الـدعاء، ص(أخرجه الطـرباين يف )    ٣(

 ).١٠٧٠(، )١٠٦٩: (، رقم)٢/١٤٥

 .٥/٤٢٢: ل، البن أيب حاتمالعل)    ٤(

 .٤/٤٥٢: الضعفاء الكبري، للعقييل)    ٥(

 .٨/٥٠٠: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)    ٦(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٥١٨ 

ينبغـي دراسـة هـذه ؛ قبـل التـصنيف وبعـدهِولفهم املصطلحات التي تدل عىل علة االنقطاع عنـد املحـدثني 

 : القضية يف مسألتني

 .املصطلحات الدالة عىل علة االنقطاع عند املحدثني قبل التصنيف: املسألة األوىل

ِللداللة عىل االنقطـاع الواقـع يف ) املنقطع(ومصطلح ، )املرسل(َاستعمل املحدثون قبل التصنيف مصطلح  ِ

ِاع يف أول اإلسـناد أو يف وسـطهسواء كـان االنقطـ، ِإسناد احلديث
َ

ِ ًوسـواء كـان الـساقط واحـدا أو ، أو يف آخـره، ُ ُ

ُفكـل أشـكال االنقطـاع هــذه كـان يطلـق عليهـا املحـدثون قبــل التـصنيف مـصطلح . أكثـر ِ
ُ ِ ومــصطلح ) َاملرسـل(ُّ

 : ُّويدل عىل ذلك عدة أمور، )املنقطع(

ٍصنَّف املحدثون قبل التـصنيف مـصنفات خاصـة يف : ًأوال أليب داود السجـستاين ، )املراسـيل(كــ، املراسـيلَ

َوهذه املصنفات من تصفحها ودقـق يف اسـتعامل ، )ه٣٢٧ت(البن أيب حاتم الرازي ، )املراسيل(و، )ه٢٧٥ت( َّ َ

ُفيها أدرك بشكل قاطع أن مفهوم املرسل عنـدهم كـان يـشمل كـل مـا مل يتـصل إسـناده سـواء ) املرسل(مصطلح  َ ٍ ٍ َ

ِكان عدم االتصال يف
 . أوله أو يف منتهاهُ

، )املرسـل(عـىل ) املنقطـع(ُّتدل عىل أهنـم كـانوا يطلقـون ؛ ُاستعامالت املحدثني يف غري كتب املراسيل: ًثانيا 

ومن األمثلـة عـىل ذلـك صـنيع اإلمـام الـشافعي ، يف أي مكان وقع االنقطاع يف السند، )املنقطع(عىل ) َاملرسل(و

ُمـن األخبـار كـان يـستعمل مـصطلح ) املرسـل(ِاء حديثه عن االحتجاج بــحيث إنه يف أثن، رمحه اهللا) ه٢٠٤ت(

ٌاملنقطع خمتلف«:  فيقول)١()املرسل(باإلضافة إىل مصطلح ) املنقطع( ِ
ُ

ِفمن شـاهد أصـحاب رسـول اهللا ؛ ِ َ  مـن ^َ

ِّفحدث حديثا منقطعا عن النبي ، التابعني ً ًِ ُ اعترب علمه بأمور^َّ َْ ِ ِ ُ...«)٢( . 

ٌألصل قـرآن أو سـنة فـإن مل يكـن فقيـاس علـيهاما«: ًويقول أيضا ٌ ِوإذا اتـصل احلـديث عـن رسـول اهللا ، ُ ُ َ َّ^ 

ٌوصح اإلسناد به فهو سنَّة ُ ُ ِوليس املنقطع بيشء ما عدا منقطـع سـعيد، َّ
َ ُ

َّوعلـق عليـه ابـن أيب حـاتم ، »ِّ املـسيببـن ٍ

ُّإن دل عـىل يشء فـإنام يـدل عـىل تـرادف وهـذا . )٣(»ُ املـسيب أن يعتـرب بـهبـن يعني ما عدا منقطـع سـعيد«: بقوله

 .َمصطلح املرسل واملنقطع يف املعنى عند اإلمام الشافعي وعند ابن أيب حاتم وغريه

ًومما يزيد هذه املسألة وضوحا استعامالت املحدثني ملصطلح  للداللة عىل مجيـع أشـكال االنقطـاع ) املرسل(ُ

ِسواء كان االنقطاع يف وسط السند أو يف غـري وسـط مـا ، ُفـيام انقطـع وسـط إسـناده) املرسـل(ُومثـال اسـتعامل ، هُ

                                         
 .٤٧٠:الرسالة، لإلمام الشافعي، ص)   ١(

 .٧:املراسيل، البن أيب حاتم، ص)   ٢(

 .٦:املراسيل، البن أيب حاتم، ص)   ٣(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٥١٩ 

ًسـألت حممـدا عـن حـديث أيب املثنـى«: قـال) ه٢٧٩ت(ذكره الرتمـذي  عـن ، عـن أبيـه، َ عـروةبـن عـن هـشام، ُ

ٌهو حديث مرسل: ؟ فقال)١( يف الضحايا^ِّعن النبي ، َعائشة َ ِمل يسمع أبو املثنى من هشام؛ ٌ : ُقلـت لـه، َ عروةبن ْ

فاإلمـام البخـاري اسـتعمل . )٢(»ُروى عنـه ابـن أيب فـديك، ٌّ يزيـد مـدينيبـن ُسـليامن: ُملثنـى مـا اسـمه؟ قـالأبو ا

 . عروةبن فيام انقطع وسط إسناده بني أيب املثنى وبني هشام) املرسل(مصطلح 

مـذي ِيف غري وسط إسـناده كاالنقطـاع بعـد التـابعي مـا ذكـره اإلمـام الرت) املرسل(ومثال استعامل مصطلح 

ًسـألت حممــدا «: قـال، ًأيـضا ِعــن نمـري،  عــن حـديث أيب إسـحاق]يعنـي البخـاري[ُ ٍ عريــببـن ُ  بــن ِعـن عـامر، َ

ُالغنيمـة البــاردة(:  قـال^ِّعـن النبــي ، ٍمـسعود ِّالـصوم يف الـشتاء: ُ ٌهـو حـديث مرســل: ؟ فقــال)٣()ُ َ  بــن ُوعـامر، ٌ

َمسعود ال صحبة له ِّوال سامع من النبي ، ٍ َ^«)٤(. 

مـا جـاء عـن اإلمـام الـدارقطني ، ِة إعـالل احلـديث بعلـة االنقطـاع عنـد املحـدثني قبـل التـصنيفومن أمثل

ِعندما سئل عن حديث خالس) ه٣٨٥ت( َ َّأن النبـي ، ٍّعن عيل،  عمروبن ِ َهنـى أن حتلـق املـرأة رأسـها (^َّ ُ َ ؟ )٥()ِ

ٍعن خالس، َعن قتادة،  حييىبن ُرواه مهام: حيث قال َ ،  سـلمةبـن ُومحـاد، َّهـشام الدسـتوائيَوخالفـه . ٍّعن عيل، ِ

ِّفرواه عن قتادة مرسال عن النبي  ُّواملرسل أصح، ^ً ُ«)٦(. 

ِللداللـة عـىل ) التعليـق(َمـصطلح ) التتبـع(َأن اإلمام الدارقطني اسـتعمل يف كتابـه ، ُومما ينبغي اإلشارة إليه

ومن ذلـك قولـه يف ، ف أول سندهايف كتابه الصحيح مع حذ) ه٢٥٦ت(األحاديث التي رواها اإلمام البخاري 

                                         
ِ ابن آدم يوم النحر عمال أحب إىل اهللا عز وجل من هراقة الدمما عمل«: وبداية لفظ احلديث)     ١(

َ
ِ َّ َّ أخرجـه الرتمـذي يف أبـواب األضـاحي، » ...ً

، مـن طريـق أيب )٣١٢٦: (، رقـم)ثـواب األضـحية: بـاب(، وابن ماجه يف األضـاحي، )١٤٩٣: (، رقم)ما جاء يف فضل األضحية: باب(

ُهذا حديث حسن غريب، ال نعرفه من حديث هـشام«: وقال الرتمذي. يض اهللا عنها عروة عن أبيه، عن عائشة ربن املثنى، عن هشام ٌ  بـن ٌ

 .»عروة إال من هذا الوجه

 .٢٤٤:، ص)ترتيب أيب طالب القايض(العلل الكبري، للرتمذي )   ٢(

: ، رقـم)يف الـصوم يف الـشتاءمـا جـاء : بـاب(، والرتمـذي يف أبـواب الـصوم، )١٨٩٥٩: (، رقـم٣١/٢٩٠: أخرجه اإلمام أمحـد يف املـسند)    ٣(

 .»^ مسعود مل يدرك النبي بن ٌهذا حديث مرسل؛ عامر«: ، وقال الرتمذي)٧٩٧(

 .١٢٧:، ص)ترتيب أيب طالب القايض(العلل الكبري، للرتمذي )   ٤(

النهـي عـن حلـق املـرأة : بـاب(ينة، ، والنسائي يف الز)٩١٤: (، رقم)ما جاء يف كراهية احللق للنساء: باب(أخرجه الرتمذي يف أبواب احلج، )   ٥(

 .»ٍّحديث عيل فيه اضطراب«: وقال الرتمذي. من طريق مهام، عن قتادة، عن خالس، عن عيل) ٥٠٤٩: (، رقم)رأسها

 .٣/١٩٥: العلل الواردة يف األحاديث النبوية، للدارقطني)   ٦(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٥٢٠ 

لقد كـان فـيمن : ^ُّقال النبي : قال، عن أيب هريرة، عن أيب سلمة، عن سعد، َ أيب زائدةبن زاد زكريا«: صحيحه

ِي إرسائيل رجال يكلمون من غري أن يكونوا أنبياءبن َقبلكم من َّ ُ...«)١( . 

 أو )٢(وبينـه وبـني البخـاري واسـطتني، عنيَمن الذين عارصوا صغار التاب) ه١٤٧ت( أيب زائدة بن وزكريا

ًفعندما أسقط البخاري هذه الوسائط بينـه وبـني زكريـا سـامه الـدارقطني تعليقـا، )٣(ثالثة َُّ ُويؤكـد ذلـك قولـه يف ، ُّ

 .)٤(»ُّالبخاري قهَّعل. هريرة أيب عن، سلمة أيب عن، سعد عن، زكريا وقال«: كتابه التتبع

ٍ حـراشبـن ِّعـن ربعـي، ٍعـن منـصور، ُحدثنا شعبة: ٌوقال غندر«: ًأيضا قولهُّومن أمثلة ما علقه البخاري  ِ ،

َعن أيب بكرة  .)٥(»ٍ عن منصور]الثوري[ْومل يرفعه سفيان ، ^عن النبي ، ْ

وقـد ذكـر البخـاري ، ُشيخ مشايخ اإلمام البخـاري) ه١٩٣ت(ُّ جعفر البرصي بن ُوغندر هو احلافظ حممد

َسند غندر حاذفا شيخه الـذي ً ٍ ، ُّالبخـاري هَقـَّوعل«: َّوعلـق الـدراقطني عـىل ذلـك بقولـه.  روى ذلـك عـن غنـدرَ

 .)٧(»منصور عن الثوري يرفعه مل: وقال، )٦(ابةَّوشب، غندر قال: وقال

ًوإنـام كـان مـصطلحا ، ًفمصطلح التعليق مل يكن مـصطلحا شـائع االسـتعامل عنـد املحـدثني قبـل التـصنيف

ُخاصا استعمله اإلمام الدراقطني َ تعبريا عن علة االنقطاع يف سند احلديث بـني اإلمـام البخـاري وبـني مـن روى ً ً

ويف ، ]ِأي كتـاب مـسلم[وقـع يف هـذا الكتـاب «: )ه٦٤٣ت(ُويف هـذا املعنـى يقـول ابـن الـصالح . عنه يف كتابه

ُكتاب البخاري ما صورته صـورة االنقطـاع ًولـيس ملتحقـا باالنقطـاع، ِ ًويـسمى تعليقـا... ِ ُه اإلمـام أبـو َّسـامه بـ، ُ

 .)٨(»احلسن الدارقطني

 

 

 

                                         
 ).٣٦٨٩: (، رقم...)اب اخلطبن مناقب عمر: باب(، ^ذكره البخاري يف كتاب أصحاب النبي )    ١(

 ).٣٢٣٥(، و)٣٠٢٢: (اجلامع املسند الصحيح، للبخاري، رقم: ينظر)   ٢(

 ).٤٨١٣: (صحيح البخاري، رقم: ينظر)   ٣(

 .١٢٥:، ص)اإللزامات، له(التتبع، للدارقطني، وهو مطبوع مع )   ٤(

 ).٧٠٨٣ (:رقم) إذا التقى املسلامن بسيفيهام: باب(ذكره البخاري يف الفتن، )    ٥(

 ...). حدثنا شعبة: وقال غندر: (، ومل يذكر البخاري يف هذا املوضع سوى قوله)غندر(عىل ) شبابة(كذا ذكر اإلمام الدارقطني حيث عطف )    ٦(

 .٢٢١:، ص)اإللزامات، له(التتبع، للدارقطني، وهو مطبوع مع )   ٧(

 .٧٦:قاط والسقط، البن الصالح، صصيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلط ومحايته من اإلس)   ٨(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٥٢١ 

 .املصطلحات الدالة عىل علة االنقطاع عند املحدثني بعد التصنيف: املسألة الثانية

َحاول املحدثون بعد التصنيف التمييز بـني صـور االنقطـاع يف الـسند ُمـن حيـث مكـان الـسقط يف الـسند؛ َ ُ ،

: وهــي، ات للداللــة عــىل صــور االنقطــاع يف الــسندفاســتعملوا أربعــة مــصطلح، ُوعــدد الــرواة الــساقطني منــه

 ).َّاملعلق(و، )املعضل(و، )املنقطع(و، )املرسل(

ُفأول من حرر معناه اإلمام احلاكم ، أما املرسل َ ُمـشايخ احلـديث مل خيتلفـوا يف أن «: عنـدما قـال) ه٤٠٥ت(َّ

َاحلديث املرسل ِّهو الذي يرويه املحدث بأسانيد متصلة إىل التابعي: َ
ٍ َ  .)١(»^قال رسول اهللا : ُّفيقول التابعي، ُِّ

ُّوهذا يعني ختصيص اسم املرسل بام أضافه التابعي إىل النبي  ِ ُورأى احلاكم أن هذا هو مـا عليـه مـشايخ ، ^َ

َّلكن اخلطيب البغدادي ، أهل احلديث ُذكـر أن مفهـوم املرسـل عـام يـشمل ، الذي جـاء بعـد احلـاكم) ه٤٦٣ت(َ ٌ َ َِ

َإال أن االستعامل األكثر له إنام هو فيام رواه التابعي،  السندٍكل انقطاع حاصل يف ُويدل عىل ذلك قولـه. َ ُمعرفـة «: ُّ

ِما يستعمله أصحاب احلديث من العبارات
ُ ُفهو مـا انقطـع إسـناده: ُوأما املرسل.... ُ َبـأن يكـون يف رواتـه مـن مل ، َ

ِ

َيسمعه ممن فوقه ُإال أن أكثر ما يوصف باإلرسال من حي، ْ َ  .)٢(»^عن النبي ، ُّما رواه التابعي: ُث االستعاملَ

إىل أن املحـدثني مل خيتلفـوا يف إطـالق مـصطلح املرسـل ، )ه٤٦٣ت(الرب األندليس  عبدوذهب احلافظ ابن 

 : ُّونص عبارته، لكنهم اختلفوا يف إطالقه عىل التابعي الصغري، عىل التابعي الكبري

ِبإمجاع عىل حديث التابعي الكبري عن النبـي َفإن هذا االسم أوقعوه ، فأما املرسل« ومـن كـان مـثلهم ... ^ٍ

ُمن سائر التابعني الذين صح هلم لقاء مجاعة من الصحابة وجمالستهم ٍ
ُفهذا هو املرسـل عنـد أهـل العلـم، َّ ومثلـه ، َ

َأيضا مما جيري جمراه عند بعض أهل العلم مرسل من دون هؤالء ُ  ^نبـي حديث هؤالء عـن ال: وقال آخرون... ً

فـام ذكـروه عـن ، ِوأكثـر روايـتهم عـن التـابعني، َألهنم مل يلقوا من الصحابة إال الواحـد واالثنـني؛ ًيسمى منقطعا

 .)٣(»ً يسمى منقطعا^ِّالنبي 

ُالتــسوية ُواملــشهور«: فقـال، الــرب عبــدَّوتعقــب كــالم ابـن ) ه٦٤٣ت(ثـم جــاء احلــافظ ابـن الــصالح   َبــني َّ

 . )٤(»َذلك يف َأمجعني َالتابعني

                                         
 .٢٥:معرفة علوم احلديث، للحاكم، ص)   ١(

 .٢١:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٢(

 .١/١٩: الرب التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، البن عبد)   ٣(

 .١٢٧:معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، ص)   ٤(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٥٢٢ 

وقد استقر االصطالح بعد ابـن الـصالح عـىل التـسوية بـني مجيـع التـابعني يف إطـالق اسـم املرسـل عـىل مـا 

 .)١(َّ من دون ذكر الواسطة التي تلقوا منها احلديث^يروونه عن النبي 

اكم َّفلعل أول من ميز بينه وبني املرسل من املحدثني بعد التـصنيف هـو اإلمـام احلـ) املنقطع(وأما مصطلح 

َّوقـل مـا ، ُوهـو غـري املرسـل، النوع التاسع من هذا العلم معرفة املنقطـع مـن احلـديث«: حيث قال، )ه٤٠٥ت(

ُيوجد يف احلفاظ من يميز بينهام ِّ ُ َ
ِ  : َثم ذكر احلاكم أن املنقطع يشمل صورتني. )٢(»ُ

ُأن يكون يف السند انقطاع قبل الوصول إىل التابعي الذي هو موضع ا:  إحدامها ٌ
 .إلرسالِ

ُأن يكون يف السند راو مبهم غري مسمى: والثانية ٌُ
ِ)٣(. 

ٌفذكر أن املنقطع مرادف للمرسل) ه٤٦٣ت(ثم جاء اخلطيب البغدادي  َإال أن التمييز بينهام إنام هو بغلبـة ، َ

ُّفكام أن املرسل يغلب استعامله فيام رواه التابعي عـن النبـي ، االستعامل ُ سـتعامله فـيام ُكـذلك املنقطـع يغلـب ا، ^َُ

ِّرواه من دون التابعي عن الصحايب  : ويف ذلك يقول اخلطيب البغدادي، َ

ُواملنقطع مثل املرسل« َإال أن هذه العبارة تستعمل غالبا يف رواية من دون التـابعي عـن الـصحابة، ُ
ِ ً ُ ُ مثـل أن ، َ

ِأو سفيان الثوري عن جابر،  عمربن اهللا عبدعن ،  أنسبن ُيروي مالك  احلجـاج عـن بـن ُأو شعبة، اهللا عبد بن ُ

 .)٤(»وما أشبه ذلك،  مالكبن ِأنس

ــن  ــافظ اب ــد احل ــد أك ــدوق ــرب  عب ــدادي) ه٤٦٣ت(ال ــب البغ ــره اخلطي ــذي ذك ــى ال ــذا املعن ــىل ه ــال ، ع فق

ـــع ـــف املنقط ـــدي«: يف تعري ـــع عن ـــصل: ُاملنقط ـــا ال يت ـــي ، ُم ـــزى إىل النب ـــان يع ـــواء ك ِّس ـــريه^ُ . )٥(»ِ أو إىل غ

ــن الــصالح َّورجحــه اب
ــن كثــري، )٨(وابــن مجاعــة، )٧(والنــووي، )٦( ــن امللقــن، )٩(واب إىل أن . وغــريهم، )١٠(واب

                                         
 .٢/٥٤٣:  النكت عىل كتاب ابن الصالح، البن حجر:ينظر)   ١(

 .٢٧:معرفة علوم احلديث، للحاكم، ص)   ٢(

ٌمتـصل، ) عن رجـل، ونحـوه: (والتحقيق أن قول الراوي«): ٩٥: جامع التحصيل يف أحكام املراسيل(يف ) ه٧٦١ت(قال احلافظ العالئي )    ٣(

 .»ولكن حكمه حكم املنقطع، لعدم االحتجاج به

 .٢١:لكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، صا)   ٤(

 .١/٢٢: الرب التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، البن عبد)   ٥(

 .١٣٤:معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، ص: ينظر)   ٦(

 .٣٤:التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير يف أصول احلديث، للنووي، ص: ينظر)    ٧(

 .٤٦:املنهل الروي يف خمترص علوم احلديث النبوي، البن مجاعة، ص: ينظر)    ٨(

 .٥٠:اختصار علوم احلديث، البن كثري، ص: ينظر)    ٩(

 .١/١٤١: املقنع يف علوم احلديث، البن امللقن: ينظر)    ١٠(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٥٢٣ 

ِجــاء احلــافظ ابــن حجــر فعــرف املنقطــع تعريفــا يقــرص مفهومــه عــىل نــوع خــاص مــن أنــواع االنقطــاع ٍٍ َ ُ فقــال ، ً

 : يف تعريفه

ُوإال ـ أي إن مل يكن الساقط يف أول السند وال يف آخره ـ فإن كان الساقط ب« ُِ َاثنني غري متـواليني يف موضـعني ِ

ٌوكذلك إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنني، ًمثال فهو املنقطع  . )١(»ُلكن يشرتط عدم التوايل، َ

َفلعـل أول مـن أصـل مفهومـه هـو اإلمـام احلـاكم ، )املعضل(ُوأما مصطلح  حيـث قـسمه إىل ، )ه٤٠٥ت(َّ

 : نوعني

ِّما أرسله من دون التابعي إىل ال: األول َ ُوكان عدد الساقطني أكثر من رجل، ^ِّنبي َ َوقد نقل هـذا املفهـوم . ُ َ

ُّذكـر إمـام احلـديث عـيل«: َومن بعده من أئمة احلديث فقـال) ه٢٣٤ت( املديني بن عن اإلمام عيل
ِ

ُ َ َ اهللا  عبـد بـن َ

َاملديني فمن بعده من أئمتنا أن املعضل من الروايات ِأن يكـون بـني املرسـل إىل رسـول اهللا : َ ٍ أكثـر مـن رجـل^ِ ُ ،

َوأنه غري املرسل ِفإن املراسيل للتابعني دون غريهم، ُ َ«)٢(. 

ِّأن يقول الرجل من أتباع التـابعني قـوال ال ينـسبه إىل النبـي : والثاين ُ ً ًثـم يوجـد هـذا القـول منـسوبا إىل ، ^ُ ُ ُ

َوالنـوع الثـاين مـن املعـضل أن يعـضله الـر«: ويف هذا النوع يقول احلـاكم، ^النبي  ِ
ُ اوي مـن أتبـاع التـابعني فـال َ

ً معـضال^ِويوقفـه فـال يـذكره عـن رسـول اهللا ، ٍيرويه عـن أحـد ُثـم يوجـد ذلـك الكـالم عـن رسـول اهللا ، َ َ^ 

 . )٣(»ًمتصال

وأما ما رواه تابع التـابعي عـن «: فاقترص عىل بيان النوع األول فقال) ه٤٦٣ت(ثم جاء اخلطيب البغدادي 

َأخفض مرتبة مـن املرسـلوهو ، َ فيسمونه املعضل^النبي  ً وال يبـدو أن اخلطيـب البغـدادي يقـرص مفهـوم . )٤(»ُ

ولكنه إنام خصها بالذكر لتمييزهـا عـن صـورة املرسـل التـي هـي روايـة ، عىل هذه الصورة التي ذكرها) املعضل(

 .^التابعي عن النبي 

مـن إسـناده اثنـان ٌهـو عبـارة عـام سـقط «: بـشكل أوضـح فقـال) املعـضل(ُوقد حـاول ابـن الـصالح متييـز 

 .)٥(»ًفصاعدا

                                         
 .٨٤: نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، البن حجر)    ١(

 .٣٦:ديث، للحاكم، صمعرفة علوم احل)    ٢(

 .٣٧:معرفة علوم احلديث، للحاكم، ص)    ٣(

 .٢١:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)    ٤(

 .١٣٥:معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، ص)    ٥(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٥٢٤ 

ــأخرون  ــال ينطبــق عــىل املفهــوم الــذي ذكــره املت ٍومل أعثــر يف اســتعامالت املحــدثني قبــل التــصنيف عــىل مث

وهـي حـائض ، إذا وقـع الرجـل بأهلـه«:  إال ما جاء عن أيب داود السجستاين يف تعليقه عـىل حـديث)١(للمعضل

ــ َّفليتــصدق ــاربن  بــن احلميــد عبــدعــن ،  أيب مالــكبــن عــن يزيــد، ُّزاعــيوروى األو«: حيــث قــال. »صف دين

َآمره أن يتصدق بخميس دينار(: قال، ^عن النبي ، الرمحن عبد ُ  .)٣(»َ وهذا معضل)٢()َّ

ِ حيتمل التفسري الذي ذكره احلاكم فمن بعده ملصطلح املعضل»هذا معضل«: فقول أيب داود َ َوأنه ما سـقط ، ُ

 يف هـذا احلـديث ^وبـني النبـي ، )الـرمحن عبـد بـن احلميـد عبـد(ن بني أل، ٍمن إسناده راويان يف موضع واحد

ِويدل عىل ذلك ما ذكـره أبـو داود يف أول البـاب، راويان ٌحـدثنا مـسدد«: حيـث قـال، ُّ عـن ، حـدثنا حييـى: قـال، َّ

َحدثني احلكم: قال، شعبة َعـن مقـسم، الـرمحن عبـد بـن احلميـد عبدعن ، َ ْ يف  ^ِّعـن النبـي ، ٍعـن ابـن عبـاس، ِ

 .)٤(»أو نصف دينار، َّيتصدق بدينار«: قال، الذي يأيت امرأته وهي حائض

َفقد تقدم أن أول من استعمله من املحـدثني قبـل التـصنيف هـو اإلمـام الـدارقطني ، )املعلق(وأما مصطلح  َّ

 إن لفــظ«: وقــال ابــن الــصالح يف بيــان مفهومــه، َثـم شــاع اســتعامله عنــد املحــدثني بعــد التــصنيف، )ه٣٨٥ت(

ٌالتعليق وجدته مـستعمال فـيام حـذف مـن مبـدأ إسـناده واحـد فـأكثر َُ ِ
ُ ِّحتـى إن بعـضهم اسـتعمله يف حـذف كـل ، ً َِ َ

 .)٥(»اإلسناد

ِواحلديث املعلق عند املحدثني بعد التصنيف معلول بعلة االنقطاع إنـام «: ُولذلك يقول احلافظ ابـن حجـر، ٌ

ِذكر التعليق يف قسم املردود للجهل بحال ِ ِ ِِ ُُ   .)٦(» املحذوفَ

                                         
ُوأما ما نقله احلاكم عن ابن املديني يف بيان مفهوم املرسل، فلم يذكر فيه سنده إىل ابن)    ١( ومل أقف يف حدود تتبعي عىل رأي ابن املديني .  املدينيُ

ٍّمسندا يف أي من مصادر احلديث املنقولة ً. 

 بـن  زيـدبـن احلميـد  أيب مالـك، عـن عبـدبن ، من طريق يزيد)١١٥٠: (، رقم)عليه الكفارة: من قال: باب(أخرجه الدارمي يف الطهارة، )    ٢(

ْ عنه امرأة تكره اجلامع، وكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه باحليض، فوقع عليها، فإذا هـي  اخلطاب ريض اهللابن كان لعمر: اخلطاب، قال َّ َ

َّصادقة، فأتى النبي  َفأمره أن يتصدق بخميس دينار^ ٌ ُ َّ«. 

 ).٢٦٦: (، رقم)يف إتيان احلائض: باب(أخرجه أبو داود يف الطهارة )    ٣(

مـا جيـب عـىل مـن أتـى حليلتـه يف حـال : بـاب(والنسائي يف الطهارة، ). ٢٦٤: (، رقم) يف إتيان احلائض:باب(أخرجه أبو داود يف الطهارة )    ٤(

، واحلـاكم يف املـستدرك عـىل )٦٤٠: (، رقـم)ًيف كفارة مـن أتـى حائـضا: باب(، وابن ماجه يف الطهارة وسننها، )٢٨٩: (، رقم...)حيضها

 .»هذا حديث صحيح«: وقال احلاكم. كم بهمن طريق شعبة، عن احل) ٦١٢: (، رقم١/٢٧٨: الصحيحني

 .١٤٨:معرفة أنواع علم احلديث، البن الصالح، ص)    ٥(

 .٨١: نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، البن حجر)    ٦(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٥٢٥ 

ِومما يلحق بعلة االنقطاع يف سند احلديث جهالة أحد الرواة ال نقبـل خـرب «: ألنه كام قـال اإلمـام الـشافعي، ُ

ْوكذلك ال نقبل خرب من مل نعرفه بالصدق وعمل اخلري، من جهلناه ِ َ ُ«)١(. 

ملجهـول الـذي نقـل ِبل الحـتامل ضـعف الـراوي ا، والسبب يف إعالل احلديث باجلهالة ليس لذات اجلهالة

ِمما جيعل اجلهالة تتـشابه مـع علـة االنقطـاع يف سـند احلـديث، احلديث َوممـا يؤيـد هـذا املعنـى أن اإلمـام احلـاكم ، َ

ِأدخل يف صور االنقطاع أن يرد يف اإلسناد بعض الـرواة بلفـظ مـبهم غـري مـسمى) ه٤٠٥ت( ٍ ُ ِ وقـال يف تعليقـه ؛ ِ

ِهـذا اإلسـناد مثـل لنـوع مـن املنقطـع جلهالـة الـرجلني بـني أيب «: ٍعىل حديث أخرجه ويف سنده رجلـني جمهـولني ٍ ٌ َ َ ُ

 . )٢(» أوسبن وشداد،  الشخريبن ِالعالء

ٌوأمثلة إعالل املحدثني لبعض األحاديث بسبب جهالة رواهتا كثرية منها ِ : 

  املحبـق بـن  وسئل عن حـديث سـلمة]بن حنبل[ُسمعت أمحد «: )ه٢٧٥ت(قال أبو داود السجستاين ِّ

ِأن رجال وطئ جارية امرأته( َ قتادة شيخ ال يعرفبن جون: ؟ فقال)٣()ً ُ ُمل حيدث عنه غري احلسن، ٌَ ِّ ُ«)٤(. 

ٍرأيت أمحد يتهيب وجيبن أن يقول بحديث عوسجة مـوىل ابـن عبـاس «: ًوقال أبو داود أيضا َ َ ُ ُ ُ ََّ
ِ َ  ^َّأن النبـي (ُ

ِعوسجة ال أعر: وقال، )٥()أعطى املرياث املوىل من أسفل  .)٦(»ُفهُ

 

                                         
 .١٧:اختالف احلديث، لإلمام الشافعي، ص)    ١(

 .٢٨:معرفة علوم احلديث، للحاكم، ص)    ٢(

: ، رقـم)إحـالل الفـرج: بـاب(، والنـسائي يف النكـاح، )٤٤٦٠: (، رقـم)يف الرجل يـزين بجاريـة امرأتـه: باب(د، أخرجه أبو داود يف احلدو)    ٣(

وأخرجه الطـرباين يف املعجـم . ِّ املحبق ريض اهللا عنهبن  حريث، عن سلمةبن ، من طريق معمر عن قتادة عن احلسن، عن قبيصة)٣٣٦٣(

وري عـىل غـري هـذا الوجـه، ولـذلك قـال .  قتادة بـهبن ن قتادة، عن احلسن، عن جونمن طريق شعبة، ع) ٦٣٣٥: (، رقم٧/٤٥: الكبري

ُال يقول هبـذا «): ١/٢٣٥: العلل الكبري، للرتمذي(وقال البخاري . »ويف هذا احلديث اضطراب«): ٣/٤٨٤: الضعفاء الكبري(العقييل يف 

 .»احلديث أحد من أصحابنا

 .٤٠٧:، ص) السجستاينرواية أيب داود(مسائل اإلمام أمحد )   ٤(

يف مـرياث املـوىل : بـاب(، والرتمـذي يف أبـواب الفـرائض، )٢٩٠٥: (، رقـم)يف مرياث ذوي األرحام: باب(أخرجه أبو داود يف الفرائض، )    ٥(

موىل  دينار، عن عوسجة بن ، من طريق عمرو)٢٧٤١: (، رقم)من ال وارث له: باب(، وابن ماجه يف الفرائض، )٢١٠٦: (، رقم)األسفل

ُإذا مـات الرجـل ومل : ُهذا حديث حسن، العمل عند أهل العلم يف هذا الباب«: وقال الرتمذي. ابن عباس، عن ابن عباس ريض اهللا عنهام

ُيرتك عصبة أن مرياثه جيعل يف بيت مال املسلمني ُ َ َّ ً«. 

 .٢٩٦:، ص)رواية أيب داود السجستاين(مسائل اإلمام أمحد )   ٦(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٥٢٦ 

  ُيـصح حـديث سـمرة عـن النبـي : ُقلـت، ُسألت أيب«: )ه٢٩٠ت( حنبل بن  أمحدبن اهللا عبدوقال ُّ^ 

ُمن ترك اجلمعة عليه دينار أو نصف دينار يتصدق به( ََّ ٌ َ وبرة يرويه ال يعرفبن ُقدامة: ؟ فقال)١()ُ َُ...«)٢(. 

  ٍريم الــشيباينَ يــبــن ُالتــابعي هبــرية(يف ترمجــة ) ه٣٢٧ت(ُوقــال ابــن أيب حــاتم ْ ٍّالــذي روى عــن عــيل ) ِ

ُسـألت أيب عـن هبـرية«: ُّوروى عنه أبو إسحاق السبيعي، ٍ مسعودبن اهللا وعبد ٍ يـريمبـن ُ ِ ِقلـت حيـتج بحديثـه؟ ، َ
ُّ ُ

 . )٣(»ٌهو شبيه باملجهولني، ال: قال

  ــان ــن حب ــال اب ــك) ه٣٥٤ت(وق ــديثا رواه رشي ــر ح ــد أن ذك ٌبع ً ــزارة، َ ــن أيب ف ــد، ع ــن أيب زي ــن ، ٍع ع

ُأبو زيـد يـروي عـن ابـن مـسعود مـا مل يتـابع «: ُقال ابن حبان، )٤()َّ توضأ بالنبيذ^أن النبي ( مسعود بن اهللا عبد
ٍ

َليس يدرى من هو، عليه ُال يعرف أبـوه وال بلـده، ُ ُ ًثـم مل يـرو إال خـربا واحـدا ، ُواإلنـسان إذا كـان هبـذا النعـت، ُ ً

َخالف فيه الكتاب والسنة واإلمجاع والقي ُّاس والنظر والرأي يستحق جمانبته فيها وال حيتج بهََ َ َُ َ«)٥(. 

ِواألصل يف جهالة الراوي أهنا علة تقدح يف صحة احلديث املنقول ِ ِلكن بام أن رد حديث املجهول إنـام هـو ، ُ
َّ َّ

َفإن هـذا احلـديث الـذي جـاء مـن طريقـه إن أثبتـت القـرائن صـحته، ِالحتامل ضعف عدالته وضبطه ُ فـإن هـذا ، َ

 .وتنتفي عنه العلة القادحة، احلديث يقبل

 : علة  النقص يف متن احلديث: الصورة الثانية

، إمـا بـسبب االختـصار أو النـسيان؛ ًوتتمثل هذه الصورة يف إنقاص الراوي جزءا من متن احلديث املـروي

َوهذا النقص ال يكون علة إال إذا غري، أو نحوها من األسباب، أو االختالط، أو الوهم َّ ً ُ  . معنى احلديثُ

                                         
، )كفـارة م تـرك اجلمعـة مـن غـري عـذر: بـاب(، والنسائي يف اجلمعة، )١٠٥٣: (، رقم)كفارة من تركها: باب(اود يف الصالة، أخرجه أبو د)    ١(

ُ وبـرة العجيفـي، عـن سـمرةبـن من طريـق قتـادة، عـن قدامـة) ٥٩٨٩: (، رقم٣/٣٥١: ، والبيهقي يف السنن الكربى)١٣٧٢: (رقم ِّ َ  بـن ُ

رواه أبـو داود والبيهقـي، «): ٢/٧٦٧: خالصة األحكام يف مهامت السنن وقواعـد اإلسـالم(نووي يف قال اإلمام ال. جندب ريض اهللا عنه

َّال يصح سامع قدامة من سمرة، وضعفه هو وأمحد: وهو ضعيٌف باالتفاق؛ قال البخاري ُ ٌ حنبل، وهو أيضا مضطرببن ُُّ ً«. 

 .١/٢٥٦): اهللا بدرواية ابنه ع( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٢(

 .٩/١٠٩: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)    ٣(

، )٨٨: (، رقـم)الوضـوء بالنبيـذ: بـاب(، والرتمـذي يف أبـواب الطهـارة، )٨٤: (، رقم)الوضوء بالنبيذ: باب(أخرجه أبو داود يف الطهارة، )    ٤(

اهللا،  إنام يروى هذا احلديث عن أيب زيد، عن عبـد«: قال الرتمذي، و)٣٨٤: (، رقم)الوضوء بالنبيذ: باب(وابن ماجه يف الطهارة وسننها، 

ُ، وأبو زيد رجل جمهول عند أهل احلديث ال تعرُف له رواية غـري هـذا احلـديث^عن النبي  ٌ : فـتح البـاري(وقـال احلـافظ ابـن حجـر يف . »ٌ

 .»هذا احلديث أطبق علامء السلف عىل تضعيفه«): ١/٣٥٤

 .٣/١٥٨: بن حبانمعرفة املجروحني، ال)    ٥(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٥٢٧ 

ِّومـن أجــل ذلـك نلحــظ تأكيـد املحــدثني عـىل جــواز اختـصار احلــديث والنقـصان منــه إذا مل يـؤد ذلــك إىل  ُ

ُانقـص مـن احلـديث وال «: )ه١٠١ت( جـرب بـن ومن هذه التأكيدات قول اإلمام جماهد، اختالل معنى احلديث

ْتزد فيه ْ احلديث فانقص منه وال تزد فيهَإذا خفت أن ختطئ يف«:  معنيبن ومثله قول حييى. )١(»ِ ِ ُ«)٢(. 

ٌفالنقصان من احلديث أو االختصار منه أمـر أجـازه كثـري مـن املحـدثني إذا مل يتغـري بـه معنـى احلـديث ويف ، ٌ

ُإن كان النقـصان مـن احلـديث شـيئا ال يتغـري بـه املعنـى«: ذلك يقو اخلطيب البغدادي َّ ً ِكحـذف بعـض احلـروف ، ُ

ُ واع حمصل ملا يغري املعنى وما ال يغريه مـن الزيـادة والنقـصانٌوالراوي عامل، ِواأللفاظ ُِّ ُِّ ُ ٌِّ ُ ٌفـإن ذلـك سـائغ لـه عـىل ، ٍ

َقول من أجاز الرواية عىل املعنى َ ِ«)٣(. 

ُأما إذا تغري معنى احلديث باالختصار أو النقصان فإن هـذا اخللـل يـدخل يف بـاب علـة القلـب التـي سـيأيت 

: ُقلـت البـن املبـارك«: )ه١٩٨ت( خالـد األمـوي بن ُويشري إىل ذلك قول عنبسة. يةُاحلديث عنها يف الفقرة اآلت

َعلمت أن محاد َّ َ سلمة كان يريد أن خيترص احلديث فيقلب معناه؟ قالبن ُ
ِ

َ ُ َ َأو فطنت له: فقال يل: َ  .)٤( »؟!َ

 :ا  :  

 .مقلوب: منهُواسم املفعول ، )٥( عن وجههِ اليشءُ حتويل يف اللغة هوُالقلب

ٍوأما يف اصطالح املحدثني قبل التصنيف فظهر يل بعد التتبع واالستقراء أن القلـب عنـدهم هـو كـل تبـديل  ُّ َ ُّ َ

ِأو تغيري يف متن احلديث أو إسناده ِ ِمن الوجه الصحيح إىل الوجه اخلطـأ، ٍ ًعمـدا كـان التغيـري أو سـهوا، ِ ً لكـن إن . ْ

 املقلـوب مـن فهـو؛ ًغلطـا وقـع ولو، املوضوع ِأقسام من فهو؛ ًمثال ِلإلغراب بل، ٍملصلحة ال ًداْعم ُاإلبدال َوقع«

 .)٦(»املعلل أو

ويتفرع عنهام أشكال متعددة تـأيت اإلشـارة ، ُوالقلب يف املتن، ُمها القلب يف اإلسناد، ِولعلة القلب صورتان

 : َإىل أمهها خالل بيان هاتني الصورتني

 

 

                                         
 .١٨٩:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)    ١(

 .١٨٩:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)    ٢(

 .١٩٣:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)    ٣(

 .١٩٢:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)    ٤(

 .١/٦٨٥: يف لسان العرب) بقل(مادة : ينظر)   ٥(

 .٩٦:نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، البن حجر، ص)   ٦(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٥٢٨ 

 : سنادعلة القلب يف اإل: الصورة األوىل

ِأو إبـدال إسـناد بغـريه، ٍوتتمثل هذه الصورة يف إبدال راو بـآخر ُفـصورته أن يكـون : ٍأمـا إبـدال راو بـآخر. ٍ

ِأو يكـون اإلبـدال يف ترتيـب الـرواة، )عـن الزهـري، ٍعن مالك(: ُفيجعله، )عن نافع، عن مالك(ُاحلديث  كـأن ، ُ

 ).ن الشعبيع، ٍعن جابر(: بدل قوله، )عن جابر، عن الشعبي(: يقول

ٍسـألت أيب عـن حـديث رواه «: قـال) ه٣٢٧ت(ما ذكره ابن أيب حـاتم ، ٍومن أمثلة القلب بإبدال راو بآخر ُ

ُّاملقدمي َّ ِعن معتمر، َ ِ ٍعن محيد، ُ سليامنبن َ ؛ هـذا خطـأ: ؟ قـال أيب)١()كانت اخلطبة قبل الـصالة(: قال، ٍعن أنس، ُ

َبدل، عن احلسن، محيد: إنام هو   .)٢(»أنس: َ

ُسـألت أيب عـن حـديث حـدثنا بـه أمحـد«: ًوقـال ابـن أيب حـاتم أيـضا َّ ُّ عـصام األنـصاريبـن ٍُ عـن أيب بكـر ، ٍ

ً يف بطنـه رزاَمـن وجـد(: أنه قـال، َعن سلامن، َ ظبيانبن ِعن عمران، ٍ سعدبن ِكيمُعن ح، عن سفيان، ِّاحلنفي ّ ِ ِ)٣( 

ٍمن بول أو غائط فلينرصف غري متكلم وال داعي ِّ ِ ٍ ُسمعت أيب يقول ف؟)٤()ٍ ٌهذا إسناد مقلوب: ُ ، سـفيان: إنـام هـو؛ ٌ

 .)٥(»عن سلامن، ٍ سعدبن كيمُعن ح،  ظبيانبن عن عمران

ٍوهي وجـود قلـب يف إسـناده، فأبو حاتم الرازي أشار إىل علة احلديث َحيـث إن أحـد الـرواة غـري ترتيـب ، ُ َّ َ

ٍحكيم(إىل ) عن حكيم، عمران(الرواة من   ).عن عمران، ُ

ِسئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن املبارك«:  ابن أيب حاتمًمثلة أيضا قولومن األ ٍ ِ
َ ْ ُُ َ ُ َعن عنْبـسة، َ َ َ ، ٍ سـعيدبـن َ

َال يـستقاد مـن اجلـرح حتـى يـربأ(: قـالملسو هيلع هللا ىلص ِّعن النبـي ، ٍعن جابر، ِّعن الشعبي ْ َ ُ ُِ ُ َ ٌهـو مرسـل : َ؟ قـال أبـو زرعـة)٦()َ

 .)٧(»ٌمقلوب

                                         
 .مل أقف بعد البحث عىل هذا األثر)    ١(

 .٢/٥٣٣: العلل، البن أيب حاتم)      ٢(

ُّالرز يف األصل)    ٣( ُغمز احلدث وحركته للخـروج: ُالصوت اخلفي، ويريد به القرقرة، وقيل: ِّ َِ ُ النهايـة يف غريـب احلـديث واألثـر، ملجـد : ينظـر. ْ

 . ٢/٢١٩:  األثريبن الدين

مـن ) ٥٩٠٣: (، رقـم٢/١٣: ، وابـن أيب شـيبة يف املـصنف)٣٦٠٨: (، رقـم٢/٣٣٩: الرزاق الصنعاين يف املصنف أخرجه هبذا السند عبد)    ٤(

 . عنهٍ سعد، عن سلامن الفاريس ريض اهللابن ُ ظبيان، عن حكيمبن طريق الثوري، عن عمران

 .٢/٢٠: العلل، البن أيب حاتم)   ٥(

، من طريق ابـن املبـارك، عـن )١٢٦: (، رقم)١/٤٦: املعجم األوسط(، والطرباين يف )٣/١٨٤: رشح معاين اآلثار(أخرجه الطحاوي، يف )    ٦(

 . ملسو هيلع هللا ىلص سعيد، عن الشعبي، عن جابر، عن النبي بن عنبسة

 .٤/٢٠٩: العلل، البن أيب حاتم)   ٧(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٥٢٩ 

ِ أن احلديث يف أصله عن جابر)لوبمرسل مق(: فأبو زرعة يقصد من قوله ِ ، )ه١٢٧ت( ِّ يزيـد اجلعفـيبن َ

َألن الــشعبي مل يلــق ؛ ٌفاحلــديث مرســل؛ ^عــن النبــي ، )ه١٠٣ت( رشاحيــل الــشعبي بــن ِعــن التــابعي عــامر َّ

 . ^ النبي

َفجاء أحد الرواة فقلب السند وغري ترتيب رواته حتى أصـبح  َ َ
ِ

َّ َ ، )^عـن النبـي ، ٍعـن جـابر، ِّعـن الـشعبي(ُ

ُّألنـه أصـبح وكـأن جـابرا الـذي روى عنـه الـشعبي هـذا احلـديث هـو الـصحايب اجلليـل ؛ َفصار ظاهره االتصال ُّ َ ً َُّّ

 .اهللا األنصاري عبد بن ُجابر

ًأن يأيت الراوي بإسناد آخر بدال عـن اإلسـناد األصـيل للحـديث: ُفصورته، ٍوأما إبدال إسناد بآخر ومثالـه ، ٍ

ٌملعـون مـا ، الدنيا ملعونـة(: ^عن النبي ، اهللا عبدعن ، ٍيف حديث شقيق) ه٣٨٥ت(ما ذكره اإلمام الدارقطني 

ِواختلـف عنـه،  ثوبانبن ِ ثابتبن الرمحن عبديرويه «: حيث قال. )١()ُوذكر اهللا، ٌإال عامل أو متعلم، فيها فـرواه ؛ ُ

ُأبو املطرف مغرية ٍ مطرفبن ِّ
ِّ َ أيب لبابـةبـن َعـن عبـدة، عن ابـن ثوبـان، ُ ٌوهـذا إسـناد . اهللا عبـدعـن ، ٍ شـقيقعـن، ُ

َوإنام رواه ابن ثوبان، مقلوب َ قرةبن ِعن عطاء، ُ َّ َ ضمرةبن اهللا عبدعن ، ُ َ ْ  .)٢(»وهو الصحيح، عن أيب هريرة، َ

ِفعلة احلديث كام أشار إليها الدارقطني هي إبدال كامل اإلسناد بإسناد آخر غريه ِوهـو شـكل مـن أشـكال ، ُ ٌ

ًإسنادا مقلوبا(: ولذلك سامه، القلب ً.( 

ويـدل عـىل ذلـك قـول ابـن ، ومل خيتلف مفهـوم القلـب أو احلـديث املقلـوب عنـد املحـدثني بعـد التـصنيف

ٍهو نحو حديث مشهور عـن سـامل«: الصالح يف تعريف املقلوب ٍ ًجعـل عـن نـافع ليـصري بـذلك غريبـا مرغوبـا ، ٍ ً ٍ َ ِ
ُ

ـــه ـــد تابعـــه مـــن جـــاء بعـــده كـــالنووي . )٣(»في ـــن مجاعـــة ، )٤( )ه٦٧٦ت(وق ـــري ، )٥( )ه٧٣٣ت(واب ـــن كث واب

 .ِوغريهم، )٧( )ه٨٠٤ت(وابن امللقن ، )٦()ه٧٧٤ت(

                                         
مثـل : بـاب(، وابـن ماجـه يف الزهـد، )٢٣٢٢: (، رقـم)ما جاء يف هوان الـدنيا عـىل اهللا عـز وجـل: باب(خرجه الرتمذي يف أبواب الزهد، أ)    ١(

. ْ ضمرة، عن أيب هريرة ريض اهللا عنهبن اهللا َّ قرة، عن عبدبن  ثوبان، عن عطاءبن  ثابتبن الرمحن من طريق عبد) ٤١١٢: (، رقم)الدنيا

 .»هذا حديث حسن غريب«: قال الرتمذي

 .٥/٨٩: العلل الواردة يف األحاديث النبوية)   ٢(

 .٢٠٨:معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، ص)    ٣(

 .٤٧:التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير يف أصول احلديث، للنووي، ص: ينظر)    ٤(

 .٥٣:وي، البن مجاعة، صاملنهل الروي يف خمترص علوم احلديث النب: ينظر)    ٥(

 .٨٧:اختصار علوم احلديث، البن كثري، ص: ينظر)    ٦(

 .٢٤١:املقنع يف علوم احلديث، البن امللقن، ص: ينظر)    ٧(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٥٣٠ 

َكام عرف  َتغيري م: ُحقيقة القلب«: َعلة القلب فقال) ه٩٠٢ت ( السخاويُاحلافظَّ ِن يعرف برواية ما بغـريه ُ ٍ ِ ِ ُ َ ْ ُ

ــ ــهْعم ْدا أو س ــال.  )١(»ًواً ــم ق ــسموا(«: ث َّوق ــديث : أي) َ ــل احل ــوب(ُأه ــر) َاملقل ــه األكث ــة لكون ــسنَدي خاص َال ًَّ َّ َّ
ِ ،

ِّكاقتصارهم يف املوضوع عىل املتني ِ َّلكونه األهم؛ ِ
ٌوأمثلته يف املتن قليلة«: ثم قال. )٢(»ِ حتـى ال تعلـم (: كحـديث، ُ

ُشامله ما تنفق يمينُه ِ ُ ِفإنه جاء مقلوبا بلفظ؛ )٣()ُ ً ُحتى ال تعلم يمينُه ما تنفق شامله(: َ ُ ِ ُ بـل ، ِنـى بجمعهـاومـا اعت، )٤()َ

ُوال اإلشارة إليها إال أفراد منهم من املتأخرين اجلالل ٍ البلقيني يف جزء مفردبن ٌ
ُ ُ«)٥(. 

 : علة القلب يف املتن: الصورة الثانية

ًوصورة القلب يف متن احلديث أن يبدل أحد الرواة كلمة بأخرى ُ َُ ِ
ُ ِأو مجلـة بغريهـا، ِ َأو يقـدم لفظـة ويـؤخر ، ً َِّ ً ِّ

ِ يتسبب يف تغيري املعنى وتبديله عن وجهه الصحيحمما؛ أخرى ِ ِ ُ. 

ِّومــن أمثلــة اســتعامل املحــدثني قبــل التــصنيف لعلــة القلــب فــيام غــري وبــدل يف متنــه ُ ِّ ُ ِ ُمــا ذكــره ابــن حبــان ، ِِ

ٍروى أشـعث عـن نـافع«: ) سواربن أشعث(يف ترمجة ) ه٣٥٤ت(  ^ اهللا هنـى رسـول(: قـال، عـن ابـن عمـر، ُ

ِغوا ثياهبم بالورس والزعفران عند اإلحرامُاملهاجرين أن يصب ِ ْ ٌوهذا متن مقلـوب: ثم قال، )ََ ، ٍإنـام هـو عـن نـافع، ٌ

ٌأن يلـبس ثوبـا فيـه ورس أو زعفـران(، ِعن ابن عمر يف حديثـه الطويـل ًٌ َ ِفأمـا ذكـره املهـاجرين وخـصوصية ، )٦()َْ ِ
َ ُ ْ

ٌإياهم دون األنصار وغريهم من املسلمني فهو كذب
ِ ِ َ هبذا احلكم أحدا من املـسلمني دون ^املصطفى َّمل ُخيص ، ِ ً ِ ُ

َغريهم إال النساء ٍوإنام حرم عىل من أحرم أن يلبس ثوبا مصبوغا بـورس أو زعفـران، ِ ٍ ْ َ َ َ ََّ ًَ ُفيـشبه أن يكـون أشـعث ، ً َ ِ ُ

ًأراد أن خيترص من احلديث شيئا ِ ِ
َ َفإذا به قد أقلبه، َ َوغري معناه، َ َّ«)٧(. 

                                         
 .١/٣٣٥: فتح املغيث برشح ألفية احلديث، للسخاوي)      ١(

 .١/٣٣٦: فتح املغيث برشح ألفية احلديث، للسخاوي)      ٢(

فـضل : بـاب(، ومـسلم يف الزكـاة، )٦٦٠: (، رقـم)من جلس يف املسجد ينتظر الصالة وفضل املساجد: باب(اري يف األذان، أخرجه البخ)     ٣(

 .من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه). ١٠٣١: (، رقم)إخفاء الصدقة

 .هللا عنهمن حديث أيب هريرة ريض ا). ١٠٣١: (، رقم)فضل إخفاء الصدقة: باب(أخرجه مسلم يف الزكاة، )     ٤(

 .١/٣٤٥: فتح املغيث برشح ألفية احلديث، للسخاوي)      ٥(

، )ما يباح للمحرم بحج أو عمرة: باب(، ومسلم يف احلج، )١٥٤٣: (، رقم)ما ال يلبس املحرم من الثياب: باب(أخرجه البخاري يف احلج، )    ٦(

 . من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنهام) ١١٧٧: (رقم

 .١/١٧٢: معرفة املجروحني، البن حبان)    ٧(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٥٣١ 

ُالعلة هي قلب معنى احلديث وحتويله عن وجهه الصحيحَفابن حبان أشار إىل أن  ِ
ُ ِوسـبب هـذه العلـة هـو . َ

ُ

ُاختصار احلديث وروايته باملعنى ِحيث إن الراوي الذي اخترص احلـديث مل يكـن عـىل درجـة مـن الـتمكن التـي ؛ ُ ٍ
َ

ِتؤهله الختصار احلديث وروايته باملعنى بدقة وإتقان ِ َفقلبه وغري معناه كام قال اب، ُ َّ   .ن حبانَ

ــب ــة القل ــام عل ــد ، ويف خت ــأخرين بع ــض املت ــي ذكرهــا بع ــض املــصطلحات الت ــارة إىل بع ــد مــن اإلش ُال ب َ
ِ

ــصنيف ــب، الت ــوم القل ــة عــىل مفه ــي، ِللدالل ــب(: وه ــوس، ُاملنقل ُواملبــدل، ُواملعك ــب، َ ُواملرك ــذه ، )َّ ــان ه وبي

 : املصطلحات فيام يأيت

ٍهـو أن يكـون عـىل وجـه «: )ه٩٠٢ت(الـسخاوي ويف بيـان معنـا يقـول احلـافظ ، )املنقلب(مصطلح  . ١ َ

ُفينقلب بعض لفظه عىل الراوي فيتغري معناه َّ
ِ ُ َوربام انعكس، َ ُ«)١(. 

ُوأشــار إىل معنــاه احلــافظ البلقينــي ، )املعكــوس(مــصطلح  . ٢ ُوقــد يقــع القلــب يف «: بقولــه) ه٨٠٥ت(َ ُ

ُويمكن أن يسمى ذلك املعكوس... املتن َّولكن مل أر من تعرض له، ُ َ«)٢(. 

ــاه احلــافظ الــسخاوي ، )املبــدل(مــصطلح  . ٣ ــه) ه٩٠٢ت(ورشح معن ُخــالف شــيخنا «: بقول ُأي ابــن [َ

 .)٣(»َاملبدل: ِوما كان يف األسامء، َاملقلوب: َحيث جعل ما كان يف املتن، ]حجر

ٍبأنه وضع إسـناد ملـتن إسـناد آخـر) ه٨٣٣ت(ُوفرسه احلافظ املقرئ ابن اجلزري ) املركب(مصطلح  . ٤ ٍِ ُ ْ ،

ٍإلسناد متن آخرٍومتن  ِ)٤(. 

را :ا  :  

ِّالتصحيف يف اللغة مصدر من الفعل الرباعي  ٌِ ِ َصحف(ُ َتغيري اللفظ حتى يتغري املعنـى مـن : ُوالتصحيف«، )َّ َُّ
ِ

ِاملوضع املراد َصحفه فتصحف: يقال؛ ُوأصله اخلطأ، ِ َّ َأي غريه فتغري حتـى التـبس؛ ََّ َّ : ريقـال أبـو العـالء املعـ. )٥(»ََّ

ــ مــن َاللفــظ ُالرجــل َيأخــذ أن ِالتــصحيف ُأصــل« َفيغــري الرجــال مــن ســمعه يكــن ومل ٍصــحيفة يف هِقراءت  عــن هِّ

 .)٦(»وابَّالص

                                         
 .٢١١:الغاية يف رشح اهلداية يف علم الرواية، للسخاوي، ص)      ١(

 .٢٨٦:حماسن االصطالح، للبلقيني، ص)      ٢(

 .٢١٠:الغاية يف رشح اهلداية يف علم الرواية، للسخاوي، ص: ينظر)    ٣(

 .٢١٠، و٢٠٩:رواية، للسخاوي، صالغاية يف رشح اهلداية يف علم ال: ينظر)    ٤(

َصحَف(مادة )    ٥(  .١/٣٣٤: يف املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، للفيومي) َ

 .١/٢٤: تصحيفات املحدثني، للعسكري: ُ، وينظر٢/٣٠٢: املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، لإلمام السيوطي)    ٦(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٥٣٢ 

ِحتويـل الكلمـة مـن اهليئـة «: )ه٩٠٢ت(وأما يف االصطالح فالتصحيف هو كـام يقـول احلـافظ الـسخاوي  ُ

ِاملتعارفة إىل غريها َ ِالكلمة أو يف ضبطها وشكل حروفهاِية بن ُسواء كان التحويل يف، )١(»َ ِ ِِ ْ َ َ . 

ِويشرتك التصحيف مع القلب يف وجود أصل التغيـري واإلبـدال لكـن القلـب يكـون يف الكلـامت واجلمـل ِ
َ ِ ِ ِ ْ ُ ،

ِوالتصحيف يكون يف النقط والشكل واحلروف ِِ َوقد يستعمل املحدثون أحدمها يف مكان اآلخر، ُ ُ َ. 

 بتغيـري ُإن كانـت املخالفـة«: فقـال، )التحريـف(و) التـصحيف (ني بـالتمييـزوذهب احلـافظ ابـن حجـر إىل 

ِحرف أو حروف مع بقاء صورة اخلط يف السياق ِّ ِ ٍ ُفإن كان ذلك بالنسبة إىل النَّقط فاملـصحف، ٍِ َّ
ِ ِوإن كـان بالنـسبة ، ْ

ُإىل الشكل فاملحرف َّ ِ ْ َّ«)٢(. 

) التـصحيف(ترصوا عـىل اسـتعامل مـصطلح أهنم اق: َلكن املتتبع لواقع عمل املحدثني واستعامالهتم يلحظ

ًشـامال حتـى ملفهـوم التحريـف الـذي ذكـره ) التـصحيف(وكان استعامهلم ملـصطلح ). التحريف(دون مصطلح 

 : ومنها، ويدل عىل ذلك نصوص كثرية. احلافظ ابن حجر

ُقال اإلمام أمحد َ عرفطـةبـن  فيام رواه شعبة عن مالـك)ه٢٤١ت( حنبل بن ُ َ ُ ْ : عـن عائـشة ،ٍخـري عبـدعـن ، ُ

ُصـحف شـعبة فيــه« َ َ احلجــاج صـحف اسـم بـن فـشعبة. )٣(» علقمــةبـن ُإنـام هـو خالــد: َّ إىل )  علقمــةبـن خالــد(َّ

ِوهذا ال ينطبق عىل متييز ابن حجر بني التصحيف والتحريف، لتقارهبام يف الرسم)  عرفطةبن مالك( ُ. 

^ هنـى النبـي (:  فقـالَفَّصـححيث ، ِوكذلك نحو رواية بعضهم«: )ه٢٦١ت(  احلجاجبن ُوقال مسلم

َملحـد يف احلرفـ: ٌ إىل اهللا ثالثـةِ النـاسَإن أبغـض(: وكام روى آخر فقـال، )٤()النجش: أراد؛ عن التحري ، وكـذا، ةٌ

َلحدا يف احلرُم: أراد؛ وكذا  .)٦(»)٥()مً

                                         
 .٤/٥٧: فتح املغيث برشح ألفية احلديث، للسخاوي)    ١(

 .٩٦:نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، البن حجر، ص)     ٢(

 .١٤٩:معرفة علوم احلديث، للحاكم، ص)     ٣(

، )٢١٤٢: (، رقـم)ال جيـوز ذلـك البيـع: َالنجش ومـن قـال: باب(، أخرجه البخاري يف البيوع، »عن النجش^ هنى النبي «: ُلفظ احلديث)    ٤(

 .، من حديث ابن عمر ريض اهللا عنهام)١٥١٦: (، رقم...)يع الرجل عىل بيع أخيهحتريم ب: باب(ومسلم يف البيوع، 

َملحد يف احلرم، ومبتغ يف اإلسالم سنة اجلاهليـة، ومطلـب دم امـرئ بغـري حـقٍّ ليهريـَق دمـه: أبغض الناس إىل اهللا ثالثة«: ولفظ احلديث)    ٥( ُ ِ ٍ ِ َّ ٍ ٌ« ،

 .من حديث ابن عباس ريض اهللا عنهام). ٦٨٨٢: (، رقم)رئ بغري حقمن طلب دم ام: باب(أخرجه البخاري يف الديات، 

 .١٧١: احلجاج، صبن التمييز، ملسلم)   ٦(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٥٣٣ 

َسمعت أمحد ذ«: )ه٢٧٥ت( السجستاين قال أبو داودو هـذا : قـال، )١()ُمِ املحـرُّحيـتش(:  عطـاءَ حـديثَرَكـُ

: فقـال، )حيـتش(صـحف يف : يعنـي؛ )خيتـتن املحـرم(ًال يـرى بأسـا أن : فقـال،  عاصـمبـن الـذي غلـط فيـه عـيل

 .)٢(»)خيتتن(

: قــال، )ه٣٢٧ت (التــصحيف مــا ذكــره ابــن أيب حــاتمعلــة ومــن أمثلــة إعــالل املحــدثني لــسند احلــديث ب

ُ أيب عن حديث رواه زهريُسألت«
َحـدثنا و: قـال، َ معاويـةبـن ٍ َعـن ابـن بريـدة، َ حيـانبـن ُاصـلَّ َ ُ عـن ، عـن أبيـه، ِ

َان لـيس ّ حيبن ُوصالح، ٌوليس هو واصل، َ حيانبن ُهذا هو صالح، ٌأخطأ زهري مع إتقانه«: ؟ فقال...ملسو هيلع هللا ىلصِّالنبي َ

ًومل يدرك زهري واصـال، ٌهو شيخ، ِّبالقوي ٌ ْ ُ ِ  معاويـة بـن َّفـأبو حـاتم الـرازي أعـل احلـديث بتـصحيف زهـري.  )٣(»ُ

  . حيانبن إىل واصل،  حيانبن الحالسم ص

) القلــب(وممـا ينبغــي التنبـه لــه أن املحـدثني قبــل التـصنيف كــانوا يف بعـض األحيــان يـستعملون مــصطلح 

 . لإلشارة إىل مفهوم القلب) التصحيف(ويستعملون مصطلح ، لإلشارة إىل مفهوم التصحيف

َن األخبـار التـي رويـت عـىل الغلـط ومـ«: حيـث قـال، )ه٢٦١ت(ومن أمثلة األول ما ذكره اإلمام مـسلم  ْ ُ

عـن أيب ، ٍعـن عيـاض،  أسلمبن عن زيد، حدثنا سفيان، ُحدثنا قبيصة،  أيب شيبةبن حدثنا أبو بكر: والتصحيف

ِكنا نورثه عىل عهد(: قال، ٍسعيد ُ ِّ هـذا : ُسـمعت أبـا احلـسني يقـول:  قـال مـسلم)٤(»)اجلـد: يعني؛ ^ اهللا ِ رسولُ

ٍام كان احلديث هبذا اإلسناد عن عياضوإن، ُخرب صحف فيه قبيصة ؛ ^اهللا  كنـا نوديـه عـىل عهـد رسـول: قـال، ُ

: ثـم قلـب لـه معنـى فقـال، يورثـه: ه إىل أن قالَفقلب قول، فلم يقر قراءته، ِيف الطعام وغريه يف زكاة الفطر: يعني

ُنورثه( لفظ إىل) نوديه(َّيقصد أنه صحفه من لفظ ) فقلب قوله( فقول اإلمام مسلم .)٥(»يعني اجلد ِّ.( 

 سـعيد بـن مـصعب( يف ترمجـة )ه٣٦٥ت (ابن عديَومن أمثلة استعامل التصحيف بمعنى القلب ما ذكره 

عـن ،  يـونسبـن حدثنا عيسى،  سعيدبن ُحدثنا مصعب،  نرصبن  احلسنبن حدثنا عمر«: ) خيثمة املكفوفأيب

                                         
ِ، ويقصد به قطع حشيش احلرم، أو إدخال هبائمه لرعيه)١٤٧١٠: (، رقم٣/٣٣٩: أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف)   ١( َ ِ ُ ْ َ الفـروع، البـن : ينظـر. ُ

 .٦/١٣: مفلح

 .٣٢٣: داود لإلمام أمحد، صسؤاالت أيب)   ٢(

 ٢/٢٣٢: علل احلديث، البن أيب حاتم)     ٣(

، والبـزار يف املـسند )١٠٩٥: (، رقـم٢/٣٤٦: أبـو يعـىل املوصـيل يف املـسند) ٣١٢١٦: (، رقـم٦/٢٥٩: ُأخرجه ابن أيب شـيبة يف املـصنيف)    ٤(

): ٤/٤١٣: جممع الزوائد ومنبع الفوائـد(قال اهليثمي يف ). ١٥٣٣: (م، رق)٧/٥٠٠: املطالب العالية بزوائد املسانيد الثامنية، البن حجر(

 .»رواه أبو يعىل والبزار، ورجال أيب يعىل رجال الصحيح«

 .١٨٩: احلجاج، صبن التمييز ملسلم)   ٥(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٥٣٤ 

َعن ابن أيب مليكة، عبيد اهللا العمري َبرس ^ َّ النبيُجربيلأتى (: قالت، َعن عائشة، ُ ُ حرير فيها صورةِةَقَ ، َ عائـشةٍ

َهـذا حـديث صـحف فيـه مـصعب هـذا بعـض«: قـال ابـن عـديثـم . )١()ك يف الدنيا واآلخرةُهذه زوجت: فقال ُ َّ ٌ 

. اهللا ولـيس هـذا مـن حـديث عبيـد، ُعن ابـن أيب مليكـة، ُعن عبيد اهللا العمري، فرواه عن عيسى؛ أسامي إسناده

ُعـن ابـن أيب حـسني ،  علقمـةبـن  عمـروبـن اهللا عبـدعـن ،  يـونسبـن وعن غري عيسى،  عيسىُورواه غريه عن

َعن ابن أيب مليكة، املكي  .)٢(»عن عائشة هبذا، ُ

وهـذا املعنـى ، لإلشـارة إىل التغيـري واإلبـدال يف رواة احلـديث) التـصحيف(فابن عدي اسـتعمل مـصطلح 

َينطبق عىل ما ذكر يف مفهوم علة القلب
ِ ُ. 

: حيـث قـال، )ه٣٤٩ت( ًألمثلة عىل ذلك أيـضا مـا ذكـره احلـاكم عـن احلـافظ أيب عـيل النيـسابوريومن ا

َ حممد احللبي بحلببن ِّ عيلبن أخربنا حييى« ُّ
حـدثنا : قـال، َ أيب سـكينةبـن  إبـراهيمبن حدثنا جدي حممد: قال، ٍ

َعن سربة،  شهاب الزهريبن عن حممد، قال حدثنا أبو حنيفة،  احلسن الشيباينبن حممد ْ َ الربيع اجلهنيبن َ عـن ، ُ

َصحف فيه أبو حنيفة: قال أبو عيل. احلديث...أبيه َّ
ِإلمجاع أصحاب الزهري عىل روايته عنه؛ )٣(

ِّ ُّ  بـن عن الربيـع، ِ

َسربة ْ  .)٤(»عن أبيه، َ

يف معنى القلب الذي تم فيه إبـدال اسـم الـراوي ) َّصحف(فاحلافظ أبو عيل النيسابوري استعمل مصطلح 

 ).  الربيعبن سربة(إىل )  سربةبن الربيع(من : اسم أبيهب

 

 

                                         
 علقمة املكي، عن ابن أيب بن  عمروبن اهللا ، من طريق عبد)٣٨٨٠: (، رقم)فضل عائشة ريض اهللا عنها: باب(أخرجه الرتمذي يف املناقب، )    ١(

  علقمةبن  عمروبن اهللا هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث عبد«: وقال الرتمذي. ُحسني، عن ابن أيب مليكة، عن عائشة

 .٨/٨٩: الكامل يف ضعفاء الرجال)   ٢(

ٌهذا القول حتامـل مـن أيب عـيل «): ٦/٢٧١٠: يف تاريخ حلببغية الطلب (يف كتابه ) ه٦٦٠ت(قال العالمة كامل الدين ابن العديم احلنفي )    ٣(

َاهللا عىل أيب حنيفة ريض اهللا عنه، حيث نـسب اخلطـأ يف ذلـك إىل أيب حنيفـة، ومل ينـسبه إىل مـن هـو دونـه فـإن  احلافظ، ومن احلاكم أيب عبد

 احلسن، عن أيب حنيفة، فلـم اخـتص أبـو بن  حممد أيب سكينة احللبي، عنبن  إبراهيمبن  حممد احللبي رواه عن جده حممدبن  عيلبن حييى

 أيب سكينة ربام أخطأ، فكان نسبة اخلطأ إليه أوىل مـن بن  إبراهيمبن  حيان البستي أن حممدبن حنيفة باخلطأ دون هؤالء، وقد ذكر أبو حممد

كر أحد منهم يف طريق من طـرق احلـديث املـشار ومل يذ...  نسبته إىل إمام من أئمة املسلمني، وقد نظرت يف مسانيد أيب حنيفة ريض اهللا عنه

َته حييى، أو أنه وقـع اخلطـأ بن  إبراهيم أو من ابنبن  الربيع عن أبيه فبان بذلك أن اخلطأ إنام وقع من حممدبن َإليه رواية أيب حنيفة عن سربة

ٌظلم وعدوانٌمن كاتب النسخة التي أليب عيل احلافظ فنسبة ذلك إىل أيب حنيفة ريض اهللا عنه حتامل و ٌ«. 

 .١٥٠:معرفة علوم احلديث، للحاكم، ص)   ٤(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٥٣٥ 

 :ا  :  

ِّالوضع يف اللغة مصدر من الفعل الثالثي  ٌِ َوضـع(ُ ُّواحلـط مـن ، ُويـأيت ملعـان متعـددة منهـا خفـض الـيشء، )ََ

ُومنها إلزاق يشء بآخر وإلصاقه به، درجته ًوضع فالن عىل فالن عارا: يقال؛ ُ ٌٍ
ُواسم املفعـول مـن . َصقه بهإذا أل؛ َ

 .)١( )موضوع(وضع 

ُاختالق احلديث وإلصاقه بمن أضيف إليه: ُفالوضع، وأما يف االصطالح ُ واحلديث املوضوع هـو املختلـق ، ُ

ِودخول علة الوضع يف احلديث إنام تكون من خالل مداخل كثـرية ترجـع يف غالبهـا إىل ضـعف عدالـة ، املصنوع ِ ُ

ُوقـد تطلـق هـذه ، ُونحـو ذلـك، ُوقلبـه، ُورسقتـه، ُوإدخـال احلـديث، ُالكذب: ر ذلكومن صو، الراوي وديانته

ٍولو كان غري مقصود بالنظر إىل عدم صحته كاملكذوب، العلة عىل اخلطأ الواضح
َ. 

ُسألت أيب عـن «: قال، )ه٣٢٧ت(ُومن أمثلة إعالل املحدثني للحديث بعلة الوضع ما ذكره ابن أيب حاتم 

ُحديث رواه يعقوب
َسـبع مل يفـتن رسـول اهللا يف (: قالـت، َعـن عائـشة، عن أبيه، َ عروةبن ِعن هشام، ِ الوليدبن ٍ َ ٌْ ُ

َســفر وال حــرض ٍ ُواملكحلــة، ُواملــرآة، ُالقــارورة: َ ِواملقراضــني، ُُ َ ُواملــدراة، ِ ُواملــشط، ِ ُوالــسواك، ِ هــذا : ؟ قــال أيب)٢()ِّ

ٌحديث موضوع  .)٣(»ُ الوليد كان يكذببن ُويعقوب، ٌ

؛ ) الوليـد األزديبن يعقوب(وذكر أن مصدر هذه العلة هو ، و حاتم الرازي أعل احلديث بعلة الوضعفأب

ًألنه كان قليل الديانة كذابا يف احلديث ،  الوليد مـن أهـل املدينـةبن يعقوب«: )ه٢٤١ت(وقال فيه اإلمام أمحد . َ

ٍديثه منذ دهـروخرقنا ح، ُكتبت عنه«: وقال عنه مرة. )٤(»وكان من الكذابني الكبار ُ وكـان ، وكـان مـن الكـذابني، َ

 .)٥(»ُيضع احلديث

ِسـألت أيب عـن حـديث رواه أبـو عقيـل«: ًومن األمثلة ما ذكره ابن أيب حاتم أيضا حيث قال ٍ ، ٍ حاجـببـن ُ

َ قامذنبن عن سعيد، الرزاق عبدعن  َ أيب سليامنبن َعن عثامن، ُِ ِ جبـريبـن  حممـدبن عن سعيد، ُ ٍ مطعـمبـن ُ ِ
عـن ، ُ

                                         
، ٨/٣٩٧: ، ولـسان العـرب، البـن منظــور٧٧٢:، والقـاموس املحـيط، للفريوزآبــادي، ص٦/١١٧: مقـاييس اللغـة، البــن فـارس: ينظـر)    ١(

 .٢/٨٣٨: والنكت عىل كتاب ابن الصالح، للحافظ ابن حجر

: تـاريخ بغـداد( الوليـد األزدي، اخلطيـب البغـدادي يف بـن ، من طريق يعقـوب)٨/٤٧١: ضعفاء الرجالالكامل يف (أخرجه ابن عدي يف )    ٢(

الكامل يف ضـعفاء : ينظر. ُ علوان كذاب يضع احلديثبن واحلسني.  عروة بهبن  علوان، كالمها عن هشامبن من طريق حسني) ٨/٦٠٦

 .٣/٢٣١: الرجال، البن عدي

 .٦/١٧٣: العلل، البن أيب حاتم)     ٣(

 .١/٥٤٨): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)      ٤(

 .٢/٥٣٢): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)      ٥(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٥٣٦ 

ٍّ حبيشبن اهللا دعب ْ َسمعت رسول اهللا : قال، ُ ِال تطرقـوا الطـري يف أوكارهـا(:  يقول^ُ
َ َّ ٌفـإن الليـل أمـان هلـا؛ ُ ؟ )١()َ

َإن هذا احلديث مما أدخل عىل : يقال: قال أيب ِ ُ ٌوهو حديث موضوع؛ الرزاق عبدَ ٌ«)٢(. 

ذهـب ، وعـامل الـيمن،  الكبـريالرزاق الصنعاين احلـافظ عبدوسبب هذه العلة هو أن ، فعلة احلديث الوضع

َفأدخل بعض الرواة يف حديثه ما ليس منه، ُبرصه يف آخر حياته
ِ َكام لقن بعض األحاديث املوضوعة، ُ ِّ ومنها هـذا ، ُ

الـرزاق قبـل  عبدأتينا : قال،  حنبلبن أخربين أمحد«: قال، ُّويدل عىل ذلك ما ذكره أبو زرعة الدمشقي. احلديث

ُومن سمع منه بعدما ذهـب بـرصه، رصُوهو صحيح الب، املئتني َ َ
 اإلمـام أمحـد يف وقـال. )٣(»ُفهـو ضـعيف الـسامع، ِ

وقـد ، باطلـة َأحاديـث ُنَّلقـُي كـان؛ هُعبأ بحـديث مـن سـمع منـه وقـد ذهـب بـرصُال ي«:  هانئبن رواية إسحاق

 .)٥(»)٤(اجاؤوا بخالفه، ه وهو ينظرِ كتابِ كتبناها من أصلَ أحاديثِّث عن الزهريَّحد

َا ينبغي التنبه له أن استعامل املحدثني قبل التصنيف ملصطلح ومم ُقد يقصد بـه عـدم صـحة الـسند ) موضوع(ُّ

) ه٣٢٧ت(ومن أمثلة استعامل املحدثني له هبذا املعنى ما ذكره ابن أيب حـاتم ، أو عدم صحة الرفع أو نحو ذلك

ٍ عامربن ٍسألت أيب عن حديث رواه هشام«: قال ِعن خميس، َّ َّ َ ِعـن هبـز، ٍ متيم األشجعيبن ُ ، عـن أبيـه،  حكـيمبـن َ

ًفبث بني خلقه واحدة فهـم يرتامحـون هبـا، ٍإن اهللا خلق مئة رمحة(: قال، ^ِّعن النبي ، ِّعن جده ِ َّوأخـر ألوليائـه ، َّ

 .)٧(»هبذا اإلسناد: يعني«: وعلق عليه ابن أيب حاتم بقوله، »ٌ؟ قال أيب هذا حديث موضوع)٦()ًتسعة وتسعني

ومـصطلح ، )باطـل(مـصطلح : ًاملصطلحات التي استعملها املحدثون للداللة عىل علة الوضع أيـضاومن 

َ رشــيدبــن احلــسن(يف ترمجــة ) ه٣٢٢ت(ومــن أمثلــة ذلــك قــول أيب جعفــر العقــييل ، )ال أصــل لــه( حــدثنا «: )ُ

ٍشيدُ ربن ُحدثنا احلسن: قال،  العباس املروزيبن حدثنا حممد: قال،  اجلعدبن  حممدبن ُأمحد ٍعـن ابـن جـريج، َ ُ ،

                                         
 .َمل أعثر عىل من أخرجه هبذا اإلسناد)     ١(

 .٤/٥٣٩: العلل، البن أيب حاتم)     ٢(

 .٤٥٧:تاريخ أيب زرعة الدمشقي، ص)     ٣(

ً، وهو تـصحيف، ولعـل األوىل مـا أثبتـه نقـال عـن)ًجادا بخال فيها: (جاءت العبارة يف املطبوع هكذا)     ٤( : رشح علـل الرتمـذي، البـن رجـب: َ

٢/٧٥٢. 

 .٢/٢٣٣):  هانئبن رواية إسحاق( حنبل بن مسائل اإلمام أمحد)     ٥(

وأصل احلديث صحيح . ٤/٢٦٣: ، والعقييل يف الضعفاء الكبري)١٠٠٦: (، رقم١٩/٤١٧: لطرباين يف املعجم الكبريأخرجه هبذا اإلسناد ا)    ٦(

يف سـعة رمحـة اهللا : بـاب(، ومسلم يف التوبة، )٦٤٦٩: (، رقم)الرجاء مع اخلوف: باب(من حديث أيب هريرة أخرجه البخاري يف الرقاق، 

 ).٢٧٥٢: (، رقم)وأهنا سبقت غضبه

 .٥/٥١٣:   العلل، البن أيب حاتم)   ٧(



مب اا /ا ا :ا  ا   ٥٣٧ 

َمـن صـرب يف حـر مكـة سـاعة باعـد اهللا جهـنَّم منـه سـبعني (: ^قال رسـول اهللا : قال، عن ابن عباس، ٍعن عطاء ً َ ِّ َ

ٌهذا حديث باطل ال أصل له: ثم قال العقييل، )١()ًخريفا ٌ«)٢(. 

ٍســألت أيب عــن حــديث رواه عفــان«: )ه٣٢٧ت(ومــن ذلــك قــول ابــن أيب حــاتم  عــن ، انــةعــن أيب عو، ُ

ِأكثـر عـذاب القـرب مـن البـول(: قـال، ^عن النبي ، عن أيب هريرة، ٍعن أيب صالح، األعمش ِ ؟ قـال أيب هـذا )٣()ُ

ٌحديث باطل  .)٤(»ًمرفوعا: يعني«: وعلق عليه ابن أيب حاتم بقوله، »ٌ

 

 

                                         
ُيدل حديثه «: ، وقال) رشيدبن احلسن(، يف ترمجة )٣/١٤: اجلرح والتعديل(، وذكره ابن أيب حاتم يف ١/٢٢٥: أخرجه العقييل يف الضعفاء)    ١( ُّ

 .»عىل اإلنكار

 .١/٢٢٥: الضعفاء الكبري، للعقييل)     ٢(

، قـال )٣٤٨: (، رقـم)التـشديد يف البـول: بـاب(، وابن ماجه يف الطهـارة وسـننها، )٨٣٣١: (، رقم١٤/٧٦: أخرجه اإلمام أمحد يف املسند)     ٣(

َفحديث أيب عوانة، عن األعمش، عن أيب صالح، عن أيب هريـرة يف هـذا، ]: أي للبخاري[ُقلت له «): ٤٢:العلل الكبري، ص(الرتمذي يف  ٍ

ُهذا احلـديث ال نعلـم رواه عـن األعمـش، عـن أيب ): ١٦/١١٩: البحر الزخار(لكن قال البزار يف . »هذا حديث صحيح: كيف هو؟ قال ُ

بعد أن ذكر روايـة ) ٨/٢٠٨: العلل الواردة يف األحاديث النبوية(وقال الدارقطني يف . »ٍصالح، عن أيب هريرة ريض اهللا عنه، إال أبو عوانة

ُوخالفه ابن فضيل فوقفه، ويشبه أن يك«: أيب عوانة عن األعمش َُ  .»َّون املوقوُف أصحٍُ

 .٣/٥٥٨: العلل، البن أيب حاتم)     ٤(



 

  
  

ل اا    
  

  :وفيه أربعة مباحث
  

  : ا اول

  

   ا  ل ا.  

  

 ما ا :  

  

 ول اا  ودر .  

  
 ا ا :  

  

   ا  ل ا  اا أ.  

  

اا ا  

  

     ات اا    ا  ل ا.  

  

 



 

                           
 ِهـا مـن مجيـعِّ وخلوِ الروايـةِقُرُوطـ، ِ الـرواةِ عن أحوالِ التي دفعت املحدثني إىل البحثَ األساسيةَإن الغاية

 .املردودةمن  ِ املقبولةِ األحاديثُهي متييز، أنواع العلل

 مـن َّكـان ال بـد،  احلـديثعلة عن ِ احلديثِ السابق يف أثناءِه يف الفصلُ بيانَّ تمِ األحاديث املردودةَ متييزَّوألن

ُ واملــصطلحات التــي تعــرب عنهــا ورشوطهــااألحاديــث املقبولــةالبحــث يف   هــي َ املقبولــةَ األحاديــثَ معرفــةألن؛ ِّ

 ِ األحاديـث متحـيص إىلِ للوصـولٌ إال طريـقِ املـردودةِ األحاديـثُومـا متييـز، ِ من علوم  احلـديثاهلدف األسمى

 .خالية من اخلطأ والتعليل،  والتبديلِ نقية من التحريفَ عرب العصورْ التي نقلتِاملقبولة

 : يف أربع مسائل من البحث َّ املقبولة ال بدِ األمور التي تتعلق باألحاديثِطة بجميعولإلحا

 .مفهوم قبول احلديث: ًأوال

 .رشوط قبول احلديث: ًثانيا

 .أثر القرائن يف قبول احلديث: ًثالثا

 .املصطلحات الدالة عىل قبول احلديث: ًرابعا

 :  عن هذه املسائل يف املباحث اآلتيةُوقد حتدثت

 

 

 

 

 

اا ا 

ا  ل ا 
  

  



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٤٠ 

    ال ا : ا اول

 ِواملـصطلحات، هِ القبـول وآليتـِ رشوطُ فهـمَّها ليتمُ التي ينبغي إدراكِ املسائلِّ من أهمِ معنى القبولُ فهمُّيعد

وبـني ، )املقبـول (ِ بـني مـصطلحِ الـصحيحةِ إىل العالقـةَ الباحـثُ يوصـلِ معنى القبـولَألن إدراك؛  بهُقَّالتي تتعل

ُنحوهـا مـن املـصطلحات التـي تـرتبط بموضـوع و، )اجليـد(و، )الـصالح(و، )احلسن(و، )الصحيح(: ِمصطلح

 .القبول

 :  مسائل املبحث ال بد من احلديث عن ثالثويف هذا

 .مفهوم القبول يف اللغة: ًأوال

 .مفهوم القبول يف االصطالح: ًثانيا

 .العالقة بني قبول احلديث والعمل به: ًثالثا

 :  عن هذه املسائل يف املطالب اآلتيةُوقد حتدثت

  :  ا ال : ا اول

َقبل (ِّ الثالثيِ من الفعلٌغة مصدريف الل ُبولَالق ِ ُّأصل واحد صـحيح يـدل عـىل «: وهو كام يقول ابن فارس) َ ٌٌ

 .)١(»ِمواجهة اليشء لليشء

ُ شـيخ القـراء ويف ذلـك يقـول،  العـربِ كـالم منْ ذلك مل يسمعَّلكنو، ُّمَّ هو الض)بولَالق( ِ لفظ يفُواألصل

َ تضم القافَ العربِمل نسمع«: )ه١٥٤ت ( العالءبن  أبو عمرووالعربية ألنـه ، ُّ الـضمُوكان القيـاس، )بولَق( يفُّ

 .)٢(»)ُواخلروج، ُّالدخول(:  مثلٌمصدر

ُّويأيت القبول يف اللغة عىل عدة معان أمهها
ٍ ُ َ : 

َقبلت خربه: يقال، ُتصديقه؛  اخلربُولبَق: ًأوال َصدقته: أي؛ ُ َّ)٣(. 

                                         
 .٥/٥١:يف مقاييس اللغة، البن فارس) قبل(مادة )   ١(

 .٦/٣٤٤: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، البن جرير الطربي)   ٢(

 .١١/٥٣٧: يف لسان العرب، البن منظور) قبل(مادة : ينظر)   ٣(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٤١ 

ِقبول اليشء: ًثانيا ُحمبته والرضا به وميل النفس إليه؛ ُ َّقبلت اهلدية: يقال، ُ ومنـه مـا جـاء . )١(َرضيت هبا: أي؛ ُ

ُع له القبول يف األرضَوضَثم ي«: ِيف احلديث ُأي املحبة والرضا وميل؛ )٢(»ُ ُ  .)٣( النفس إليهَّ

ُفقبـول األخبـار هـو ، وعـىل هـذا.  النفس إليـهُوميل، ُ وحمبتهِوالرضا باليشء، ُ يف اللغة هو التصديقُبولَالقف

ِتصديقها وتلقيها عىل وجه فهـو مـا ) بـصيغة اسـم املفعـول( مـن األخبـار ُوأمـا املقبـول.  االستنكارِضا وعدمِّ الرُ

ِصدقه السامع منها وتلقاه عىل وجه
ُ  .نكار الرضا وعدم االستَّ

ما ح: اا  لا  :  

ًعىل صـيغة اسـم املفعـول بمعنـى ) املقبول(و، ٍكمصدر) َالقبول( مصطلح ِ املحدثون قبل التصنيفَاستعمل

ِال خيرج عن أصل معناه اللغوي ُت الرشوط والقيود اخلاصة وإن اختلف، ُ ُُ
 .ِ نقله وروايتهِبعلوم احلديث وطرائقِ

ِف القبولُويمكن تعري  ِ وتلقيـه عـىل وجـهِ اخلـربُتـصديقًاء عىل استعامالت املحدثني قبـل التـصنيف بأنـه بن ُ

 . احلديثُ إليها نقادَ التي أشارِ اخلاصةِرشوطال ِ بسبب توافرٍ استنكارِالرضا من دون

ُل ُال يــستعم«: )ه٣٢٧ت( الــرازي قــول ابـن أيب حــاتم) القبــول( املحـدثني ملــصطلح ِومـن أمثلــة اســتعامل

َحسن الظن يف ق ِّ ٍّ الرواية عمن ليس بمريضِبولُ َّ
ِ«)٤( . 

ِصـدوق يف روايتـه«: )الرمحن اجلزري عبد بن خصيف( يف ترمجة )ه٣٥٤ت (ومثله قول ابن حبان َّإال أن ، ٌ

َقبول ما وافق:  يف أمرهَاإلنصاف َوترك ما مل يتـابع عليـه، ِ الثقات من الرواياتُ ُ : ًاومنـه قـول ابـن حبـان أيـض. )٥(»ُ

ِ قبول األخبار من الدين الفاضُال جيوز« ِ ِّ َّ ِ ُل إذا كان ال يعلم ما يؤديُ ُ َ ِ...«)٦(. 

 َّالنـسائيالـرمحن  عبـدُسـمعت أبـا «: قـال، )ه٣٤٧ت( النيـسابوري ومن ذلك ما جاء عن أيب عيل احلـافظ

 عـن هُدُّتفـر رُكثـ قد فقال ؟حديثه قبول يف: له قيل ثم، ِّوالسن ِواملعرفة ِالعلم يف هَمُّوتقد ٍمحاد بن ِعيمُن َلْفض ُيذكر

 .)٧(»به ُّتجُحي ال من ِّحد يف َفصار ٍكثرية َبأحاديث املعروفني ِاألئمة

                                         
 .١١/٥٤٠: سان العرب، البن منظوريف ل) قبل(مادة : ينظر)    ١(

ًإذا أحـب اهللا عبـدا حببـه إىل : باب(، ومسلم يف الرب والصلة واآلداب، )٣٠٣٧: (، رقم)ذكر املالئكة: باب(أخرجه البخاري يف بدء اخللق، )   ٢(

 ).٢٦٣٧: (عباده، رقم

 .٤/٨: األثرييف النهاية يف غريب احلديث واألثر، ملجد الدين ابن ) قبل(مادة : ينظر)    ٣(

 .٢/٣٥: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٤(

 .١/٢٨٧: معرفة املجروحني، البن حبان)     ٥(

 .٣/١٤٦: معرفة املجروحني، البن حبان)     ٦(

 .٦٢/١٦٩: تاريخ دمشق، البن عساكر)     ٧(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٤٢ 

ُويمكـن تعريفـه بأنـه ، هُ قبولـَّ الـذي تـمِ للخربٌفهو وصف،  املفعولِ اسمِعىل صيغة) املقبول (ُوأما مصطلح ُ

 . التي ذكرها املحدثونِ اخلاصةِ القبولِ رشوطِلتوافر؛ ٍ استنكارِندومن ضا ِّ والرِ تلقيه بالتصديقَّ الذي تمُاخلرب

يف ترمجـة ) ه٢٥٩ت( أيب إسـحاق اجلوزجـاين ِ احلـافظقـول) املقبـول( املحدثني لـصيغة ِ استعاملِومن أمثلة

ِحـديث ابـن«: )صالح مـوىل التوأمـة( ٌ أيب ذئـب عنـه مقبـول لـسنُِّ  َه بعـدَسَ فجالـُّوأمـا الثـوري، ِه القـديمِه وسـامعٍ

 . )١(»التغيري

ٌحديثه مقبول؛  احلديثُهو صحيح«: ) أكيمة الليثيبن عامرة( يف )ه٢٧٧ت (وقال أبو حاتم الرازي ُ«)٢(. 

ُمقبـول الروايـة إال مـا يعلـم أنـه أخطـأ «: ) كيسان األسـلميبن يزيد( يف ترمجة )ه٣٥٤ت (وقال ابن حبان َ ُُ
ِ

ِفحينئذ يرتك خطؤه كام يرتك خطأ غري، فيه ُ ُُ َُ
 . )٣(»ه من الثقاتٍ

ُمقبـول ، ٌ صـدوق ال بـأس بـهيهـو عنـد«: )َّ سـامل القـداحبـن ِسعيد( يف ترمجة )ه٣٦٥ت( ٍّ عديُوقال ابن

ِوسـهيل عنـدي مقبـول األخبـار«: ) أيب صـالحبـن هيلُسـ(ًوقـال أيـضا يف ترمجـة . )٤(»احلديث ُ  ]بـأس[ٌثبـت ال ، ٌ

 .)٥(»به

 بـن  ريض الـدينُ ذلـك قـولُشري إىلويـ، حـدثني بعـد التـصنيفواملقبـول عنـد امل، بولَومل خيتلف مفهوم الق

ْاملقبول هو ما رجح صدق املخ«: )ه٩٧١ت(احلنبيل  ُ َ َ هـو مـا « َّ إىل أن املقبـول احلـافظ ابـن حجـرَوذهب. )٦(»ِرب بهُ

ُجيب العمل به عند اجلمهور ْ قطبن  قاسمُه الشيخُه تلميذَبَّتعقلكن ، )٧(»ُ ِم املقبـولُهذا حك«: ِالقولُوبغا بُلُ
وهـو ، ُ

ُأثره املرتتب عليه ِّ ُفال يصح تعريفه به، ُ ِبل هو الذي ترجح صدق املخرب به، ُّ ُ َّ«)٨(. 

ُرجحَوت ف مـال َّولـذلك عـر،  املحـدثونابـول التـي وضـعهَ القِ صـفاتِ توافرِ بسببُ إنام يكونِ املخربِ صدقُّ

َهو ما يوجد فيه صفة الق«: بقوله َعيل القاري املقبول ُ  .)٩(»ِبطهَ الراوي وضِ من عدالةِبولُ

                                         
 .٢٤٨:أحوال الرجال، للجوزجاين، ص)     ١(

 .٦/٣٦٢: اتماجلرح والتعديل، البن أيب ح)     ٢(

 .٧/٦٢٨: الثقات، البن حبان)     ٣(

 .٤/٤٥٤: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)     ٤(

 .٤/٥٢٦: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)     ٥(

 .٤٨:قفو األثر يف صفو علوم األثر، البن احلنبيل، ص)     ٦(

َنزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، البن حجر، ص)     ٧( ِ:٥١. 

 .٢١٠:ِرشح رشح نخبة الفكر، ملال عيل القاري، ص)     ٨(

 .٢١٠:ِرشح رشح نخبة الفكر، ملال عيل القاري، ص)     ٩(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٤٣ 

ا ا :  ا وا ل ا :  

 ِ املقبولـةِ واألخبـارِهم مـع الروايـاتِلُ يف تعـامِيف والنظـرنصالتـ َ املحـدثني قبـلِ يف منـاهجِلُّ التأمِمن خالل

 ِ اخلاصـةِ القبـولِ صـفاتِرُ لتـوافِ احلديثَلوذلك ألن قبو؛  بهِلَمَوبني الع، بول احلديثَزون بني قِّ أهنم يميُيظهر

ًدا أو َّقيــُأو م، ًصوصاَأو خمــ، ًنــسوخاَ قــد يكــون مَ املقبــولَألن احلــديث،  بــهِ العمــلَ لــزومِفيــه ال يعنــي بالــرضورة

َ التي ينظر إليها عند العِلَلِ ذلك من العَأو غري، ًالَّؤوُم  .ل باحلديثَمُ

ِال يفقه الرجل يف احلديث«: )ه١٤٨ت ( أيب ليىلبن رمحنال عبد بن حممدويف هذا املعنى يقول  َ حتى يأخـذُ ُ 

ِ اهللا أنقــذين باملــك والليــثَّلــوال أن«: )ه١٩٧ت( املــرصي  وهــببــن اهللا عبــد  احلــافظويقــول. )١(»َمنــه ويــدع ٍ 

َّأكثـرت مـن احلـديث فحـريين: كيف ذلـك؟ قـال: فقيل له، ُلضللت
ِ ِفكنـت أعـر! ُ ِض ذلـك عـىل مالـك والليـث ُ ٍ ُ

 فيهـا ْ التـي تـوافرتِ األحاديـثِ بعـضُهو وجـود، واهللا أعلم، هِ حريتُوسبب؛ )٢(» هذاْودع، ُخذ هذا: ِفيقوالن يل

،  سـعدبـن ِ أنـس واإلمـام الليـثبـن ِ مالـكِفكـان  يلجـأ إىل اإلمـام، ِ يف الظـاهرٌتعارضةُلكنها م، بولَ القُصفات

 . بينهاقان لهِّفيوف

ُومن ذلك أيضا قـول َكنـت أمـر عـىل زفـر«: )ه٢١٨ت (ُ دكـنيبـن ُلفـضلُ أيب نعـيم اً َُّ ُ َوهـو حمتـ، ُ ٍب بثـوبُ ٍ ،

َ حتى أغربل لك أحاديثكَتعال! ُيا أحول: ُفيقول َ ِ ُفأريه ما قد سمعت، ُ ُؤخـذ ُوهـذا ال ي، ُهـذا يؤخـذ بـه: ُفيقـول، ُ

ٌوهذا هاهنا ناسخ وهذا منسوخ، به ٌ ُ«)٣(. 

 الرتمـذي ِ اإلمـامُصـنيع التصنيف َ به عند املحدثني قبلِ وبني العملِيث احلدِبولَ بني قَّ التامَ التاميزُومما يؤكد

ُ كثريا ما ي كانإذ؛ جامعهيف  ً مقبـوال عنـد املحـدثني أو ُ سواء كـان احلـديثُ ما عليه العملِ بذكرِ عىل احلديثُبِّعقً

ِ مقبول عىل طريقتَغري  .همٍ

َمن ذرعـه ال«:  أيب هريرة املرفوعُ ذلك حديثِومن أمثلة ٌقـيء وهـو صـائم فلـيس عليـه قـضاءَ ٌ وإن اسـتقاء ، َُ

ٌحديث أيب هريرة حديث حسن غريـب«: ه عىل هذا احلديثِ الرتمذي يف تعليقُقال اإلمام. )٤(»ِفليقض ٌ ٌ ُال نعرفـه ، َُ ِ

                                         
 .٢/١٠٣٦: الرب جامع بيان العلم وفضله، البن عبد)     ١(

 .٣/٢٣٦: ترتيب املدارك وتقريب املسالك، للقايض عياض)     ٢(

 .١/٤٣٣: ً، والفقيه واملتفقه، للخطيب البغدادي أيضا٤٣:بغدادي، صنصيحة أهل احلديث، للخطيب ال)     ٣(

، )ًمـا جـاء فـيمن اسـتقاء عمـدا: بـاب(، والرتمذي يف الـصوم، )٢٣٨٠: (، رقم)ًالصائم يستقيء عامدا: باب(أخرجه أبو داود يف الصوم، )     ٤(

، وقـال احلـاكم بعـد إخراجـه هلـذا احلـديث يف )١٦٧٦ (:، رقـم)مـا جـاء يف الـصائم يقـيء: بـاب(، وابـن ماجـه يف الـصيام، )٧٢٠: (رقم

ِّصحيح عىل رشط الشيخني، ومل خيرجاه«): ١/٥٨٩: املستدرك عىل الصحيحني( ُ«. 



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٤٤ 

راه َال أ: ]يعنـي البخـاري[ٌوقـال حممـد ،  يـونسبـن  عيـسىِإال من حـديث...  سريينِعن ابن، ٍ هشامِمن حديث

ٍ هـذا احلـديث مـن غـري وجـهَويُوقـد ر: م قـال الرتمـذيث. ًحمفوظا ِ ُّوال يـصح ، ^ِّعـن النبـي ، َعـن أيب هريـرة، ُ

ِوالعمل عند أهل، ُإسناده ِ العلم عىل حديث أيب هريرةُ ِ«)١(. 

ُال يصح إسناده«: ِّ الرتمذيُفقول َ فيه إشارة إىل ع»ُّ  ِ عنـد أهـلُوالعمل«: ُوقوله، ِ القبول فيهِ صفاتِ توافرِمَدٌ

 ِ العلـمِ أهـلُلَمَومن أجل ذلك كان ع،  أخرىٍألدلة؛ ٌ معناه مقبولَّ فيه إشارة إىل أن» أيب هريرةِالعلم عىل حديث

 .عليه

ُويؤكـد ذلـك ؛  يف هـذه املـسألة عن منهج املحـدثني قبـل التـصنيفِ املحدثني بعد التصنيفُومل خيتلف منهج

 : )ه٨٥٢ت (احلافظ ابن حجرقول 

ٍم أيضا إىل معمول به وغري معمول بهُثم املقبول ينقس« ٍِ ً ِ سلم من املعارضةْألنه إن؛ ُ َ َ
ُّأي مل يأت خرب يـضاده؛ ِ ُ ٌ

ِ ،

ُاملحكم(فهو  َ ٌوأمثلته كثـرية) ُ َوإن عـورض فـال خيلـو، ُ َكـون معارضـه مقبـوال مثلـهيا أن ّإمـ: ِ ً ُ . ًردوداَأو يكـون مـ، ِ

ُألن القوي ال يؤثر فيه خما؛  لهَفالثاين ال أثر ِّ ُ َّلفة الضَّ ِوإن كانت املعارضة بمثلـه... ِعيفُ َإمـا أن يمكـن : فـال خيلـو؛ ُ ُ
ِ

َاجلمع بـني مـدلول ٍيهام بغـري تعـسفُ
ُّ َّ اجلمـع فهـو النـوع املـسمَفـإن أمكـن، أو ال، ِ ُ َخمتلـف احلـديث(: ىُ وإن مل )... ِ

ِيمكن َإما أن يعرف: ُ اجلمع فال خيلوُ َفإن عرف، أو ال، ُ التاريخُ ِ َأخر به أو بأرصح منـهَوثبت املت، ُ ُ ) ُالناسـخ(فهـو ، ِّ

ُوإن مل يعـرف التـاريخ فـال خيلـو)... املنسوخ(: ُواآلخر َ ِإمـا أن يمكـن تـرجيح أحـدمها عـىل اآلخـر: ُ ِ
ُ ٍبوجـه مـن ، ُ

ُفإن أمكن الرتجيح تعني املصري إليه وإال فال، أو ال، أو باإلسناد، ِوجوه الرتجيح املتعلقة باملتن َّ ُ«)٢(. 

ًافظ ابـن حجـر أيـضاُويقول احلـ َيعنـي احلـافظ [ُ هلـا شـيخنا ْالتـي مل يتعـرض، بـولَ القِ صـفاتِومـن مجلـة«: ٍُ

َأن يتفق العلامء عىل الع: ]َّالعراقي ٍمل بمدلول حديثُ ِ ُفإنه يقبل حتى جيب العمل بـه، ِ ُ ٌوقـد رصح بـذلك مجاعـة ، ُ َّ

 ِ النجاسـةِ بحلـولِ املـاءِيعنـي يف نجاسـة[ُوما قلت (:  ريض اهللا عنهِّ الشافعيُقول: ومن أمثلته، ِ األصولِمن أئمة

َ من أنه إذا تغري]فيه ًأو لونه كان نجسا، ُأو رحيه، ُ طعم املاءّ ِّيروى عن النبي ، ُ ِ من وجه ال يثبـت أهـل احلـديث ^ُ ٍُ ُ ِ ُ

َّولكنه قول العامة، هَمثل ًال أعلم بينهم فيه اختالفا، ُ ُ()٣(.  

                                         
 ).٧٢٠: (، رقم)ًما جاء فيمن استقاء عمدا: باب(اجلامع املخترص من السنن، للرتمذي، يف الصوم، )     ١(

َنزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر،)     ٢(  .٧٦: البن حجر، صِ

 .١/٣٩٣: ً، والسنن الكربى، للبيهقي أيضا٢/٨٢: معرفة السنن واآلثار، للبيهقي: ينظر)     ٣(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٤٥ 

ُال يثبته أهل(: )١()ٍ لوارثَال وصية(وقال يف حديث  ُ ِ ِ تلقته بالقبولَ العامةَّولكن، ِ باحلديثِ العلمُ لـوا ِوعم، ْ

ِوه ناسخا آلية الوصيةُحتى جعل، به  .)٣(»)٢() للوارثً

 إىل ِ املعنـى املنقـولِوبـني نـسبة، ^ ِّ إىل النبـيِ احلـديثِ ألفـاظِ التمييز بـني نـسبةُرضورة، ه لهُّومما ينبغي التنب

، وها لتحقيـق هـذا اهلـدفُ التـي وضـعُ املحـدثني واملنـاهجُعمـل: هِ إثباتـُ طريـقُلَّ األوُفاألمر، ِمية اإلسالِالرشيعة

 عـن ِثَ املتـوارِ العمـلِ عـن طريـقأي؛ ِ عـن العامـةِ العامـةِقـلبن ُّ الـشافعيُت بـام ذكـره اإلمـامُيثبـقد وأما الثاين ف

 .هلم بإحسان والتابعني ^ رسول اهللا ِ املتمثل يف صحابةِ الصالحِالسلف

 ِ الثـاين سـوى االحتجـاجِفإنـه ال يعنـي يف األمـر، ً عـىل األمـرين معـاٍ حجـرُ ابـنُقه احلافظَوإن أطل، ُبولَفالق

 يف )ه٧٩٥ت( ُّ رجـب احلنـبيلُ ابـنُ هذا املعنى ما ذكره احلـافظُ التي تؤكدِولعل من األمثلة الواضحة؛  بهِوالعمل

 : الحيث ق،  املرسلِ احلديثِأثناء حديثه عن

َفإن احلفـاظ إنـام يريـدون صـحة؛  يف هذا البابِ الفقهاءِوكالم،  احلفاظِ بني كالمَاعلم أنه ال تنايف« ِ احلـديث َُ

ًاملعني إذا كان مرسال ُ وأمـا ، ^ ِّ اتـصال إسـناده إىل النبـيِالنقطاعـه وعـدم؛  عـىل طـريقهمٍوهـو لـيس بـصحيح، َّ

َّ فمرادهم صحة ذلك املعنى الذي دلُالفقهاء َ ُ َفإذا عضد املرسل قرائن تدل عىل أن له أصـال قـوي ، ُ عليه احلديثُ ًُ َّ ُّ َ َ

                                         
: ، رقـم)مـسند األنـصار(منهـا عـن أيب أمامـة البـاهيل، أخرجـه اإلمـام أمحـد يف املـسند : هذا احلديث له طرق خمتلفة عن مجع مـن الـصحابة)     ١(

مـا جـاء ال وصـية : بـاب(، الرتمـذي يف الوصـايا، )٢٨٧٠: (، رقـم)ما جاء يف الوصية للـوارث: باب(وصايا، ، وأبو داود يف ال)٢٢٢٩٤(

 خارجة؛ أخرجـه اإلمـام بن ومنها عن عمرو). ٢٧١٣: (، رقم)ال وصية لوارث: باب(، وابن ماجه يف الوصايا، )٢١٢٠: (، رقم)لوارث

، والنـسائي يف )٢١٢١: (، رقم)ما جاء ال وصية لوارث: باب(لرتمذي يف الوصايا، ، وا)١٧٦٦٤: (، رقم)مسند الشاميني(أمحد يف املسند 

وقال اإلمـام ). ٢٧١٢: (، رقم)ال وصية لوارث: باب(، وابن ماجه يف الوصايا، )٣٦٤١: (، رقم)إبطال الوصية للوارث: باب(الوصايا، 

ٌأنس وهو حديث حسن خارجة، وبن ويف الباب عن عمرو«: الرتمذي بعد إخراج حديث أيب أمامة ٌ ٍ« . 

ِوجدنا أهل الفتيا، ومن حفظنا عنه من أهل العلم باملغازي من قريش وغـريهم«): ١/١٣٩: الرسالة(قال اإلمام الشافعي يف )     ٢( ٍ ُ ِ
ال خيتلفـون : َ

ِيف أن النبي قال عام الفتح َ ٌال وصية لوارث، وال يقتل مؤمن بكافر: (َّ َويأثرونه عن من حفظوا عنه) ُُ ُ َ ممن لقوا من أهل العلم باملغازي، فكان ُ

ُهذا نقل عامة عن عامة، وكان أقوى يف بعض األمر من نقل واحد عن واحد، وكـذلك وجـدنا أهـل العلـم عليـه جمتمعـني، وروى بعـض  ٍ ٍ ٍ ٍِ ِ َ

َالشاميني حديثا ليس مما يثبته أهل احلديث؛ فيه أن بعض رجاله جمهولون، فرويناه عن النبي  ُ
ِ َِ َّ ًُ ُ ُ منقطعا، وإنام قبلناه بام وصفت من نقـل ]^[ِ ً

 .   »...أهل املغازي وإمجاع العامة عليه

 .٢/٨٢: ، ويف املطبوع نقص أمتمته من السنن الكربى، للبيهقي١/٤٩٥: النكت عىل كتاب ابن الصالح، البن حجر)     ٣(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٤٦ 

َّالظن بصحة ما دل عليه ِ
َّ ِج به مع ما احتف به من القرائنُفاحت، ُّ َّ ِوهذا هـو التحقيـق يف االحتجـاج باملرسـل عنـد ، َّ َ ِ ُ

ِاألئمة كالشافعي وأمحد وغريمها ِّ
ِ...« )١(. 

 ُلكنـه قـد يكـون، ^ ِّ إىل النبـيِ صـحة نـسبتهِبـسبب عـدم؛ ة احلديثيـِالنظـر ِ مـن وجهـةٍ مقبـولُ غريُفاملرسل

ِأي إن املعنى الـذي دل عليـه قـد يكـون صـحيحا بـسبب وجـود بعـض القـرائن ؛ ة من وجهة النظر الفقهيًمقبوال ِ ً ََّّ

ِالتي رجحت جانب االحتجاج والعمل به ِ َ َّ. 

                                         
 .١/٥٤٣:رشح علل الرتمذي، البن رجب)     ١(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٤٧ 

ما ل: اا ا وودر  ا   

 ِ مـن بيـانَّ بـه ال بـدِ والعمـلِ احلـديثِبـولَ بـني قِوالعالقة،  املقبولِ احلديثِ ومفهومِبولَ القِ مفهومِبعد بيان

 الـذي ِّ العمـيلِ الواقـعِعُّوتتبـ،  التـصنيفَ عليه املحـدثون قبـلَّ ما نصِ استقراءِمن خالل،  املقبولِ احلديثِرشوط

 بعـد املحـدثون التـي ذكرهـا ِ ذلـك مـع الـرشوطِمـع موازنـة،  واألخبـارِديثبوهلم لألحاَكانوا يسريون عليه يف ق

 . احلديث املقبولِ من اختالف درجاتِ عىل هذه الرشوطُبَّباإلضافة إىل ما يرتت، التصنيف

 :  املقبول ال بد من البحث يف ثالثة أمورِ احلديثِوللحديث عن رشوط

 .ل التصنيف املقبول عند املحدثني قبِ احلديثُرشوط: ًأوال

 . املقبول عند املحدثني بعد التصنيفِ احلديثُرشوط: ًثانيا

 . درجتهِ املقبول يف اختالفِ احلديثِ رشوطِ بعضِ اختاللُأثر: ًثالثا

 :  اآلتيةِ يف املطالبِ عن هذه املسائلُوقد حتدثت

  :  ال  ا  ا اِو: ا اول

ُتبني التي ِصوص النِّمن أهم ِّ   اإلمـام  الـشافعيهقالـما :  رشوط احلديث املقبول عند املحدثني قبل التصنيفُ

ً اخلاصة حتى جيمع أموراِ بخربُ احلجةُال تقوم«: )ه٢٠٤ت( َمنها أن يكون من حـدث: َ ًمعروفـا ، ً بـه ثقـة يف دينـهَّ

ِّعاقال ملا حيدث به، هِ يف حديثِبالصدق ُ ُعاملا بام حييل، ً ِين احلـديث معاً
 َوأن يكـون ممـن يـؤدي احلـديث، ِ مـن اللفـظَ

َه كام سمعِبحروف
ِ

ُألنه إذا حدث عىل املعنى وهـو غـري عـامل بـام حييـل بـه معنـاه،  به عىل املعنىُوال حيدث، َ ُ ٍ ُ ِمل يـدر ؛ َّ

ُلعله حييل ُ وجه خيافَه فلم يبقِاه بحروفَّوإذا أد، َ واحلرامَ احلاللَُّ ُ َ فيـه إحالتـه احلـديثٌ ُ َّحافظـا إن حـدث بـه مـن ، ُ ً

َّحافظا لكتابه إن حدث مـن كتابـه، حفظه ٍإذا رشك أهـل احلفـظ يف حـديث، ً َ ِ َ وافـق حـديثهمَ َبريـا مـن أن يكـون ، ََ ً َّ َ

ًمدلسا َحيدث عن م؛ ِّ ِّ ُوحيدث؛ ْ ما مل يسمع منهَن لقيُ ّ ُ ما حيدثِّ عن النبيُ ِّ ُويكـون هكـذا  .ه عن النبـيَ خالفُ الثقاتُ

ِّحتى ينتهى باحلديث موصوال إىل النبي، َّ ممن حدثههَن فوقَم ً َ ٍألن كـل واحـد مـنهم ، ُن انتهي به إليـه دونـهَ أو إىل مُ َّ

َّمثبت ملن حدثه َّومثبت عىل من حدث عنه، ٌ ِّفال يستغنى يف كل، ٌ ُ واحد منهم عام وصفتُ ٍ«)١(   . 

ُ الــذي يثبــت عــن ُفــام احلــديث: ٌل قائــلفــإن قــا«: )ه٢١٩ت(ُّي ُ الــزبري احلميــدبــن اهللا عبــد ُ احلــافظقــالو ُ َ

ُويلزمنا احلجة به؟ قلت^  اهللا ِرسول ُ َّ َُ ِهو أن يكـون احلـديث ثابتـا عـن رسـول: َ ً َمتـصال غـري، ^ اهللا ُ ، ٍ مقطـوعً

َأو يكون حديثا متصال حدث،  الرجالَمعروف ً ََّ ْ ثقة معروف عن رجل جهلِنيهً ِ ٍ ُ ٌ َته وعرٌ ُ َّفه الذي حدثني عنهُ ُفيكـون ، َ

َثابتا يعرفه من حدثنيه عنه حتى يصل إىل النبي  ِ
َ َُّ َ ُ َوإن مل يقل كل واحد ممن حدثـه، ^ً َُّ ٍ ُّ ُسـمعت: ُ حتـى ، َّأو حـدثنا، ِ

                                         
 .٣٦٩: صالرسالة، لإلمام الشافعي،)  ١(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٤٨ 

َّن أن يكون بني املحدث واملحدوإن أمك،  ^ِّينتهي ذلك إىل النبي ِّ ُث عنه واحـد أو أكثـرَ ألن ذلـك عنـدي عـىل ؛ ٌ

َّ إلدراك املحدث من حدث عنـهِالسامع َوالزم صـحيح يلزمنـا قبولـه ممـن محلـه ،  ^ِّ حتـى ينتهـي ذلـك إىل النبـيِّ َُ َ ُ ٌُ ٌ

ِإذا كان صادقا مدر، إلينا ُ  .)١(» ذلك عنهىوًكا ملن رً

ا مـن وَ مـا غـابُوالبـاطن، ُ الـذي يعمـل بـهُفهـذا هـو الظـاهر«: ُّثم قـال احلميـدي بـه ِذَ وكِثِّم املحـدَهـَ عنـَّ

ُحدث عنه رجه بينه وبني من ِوإدخال، ِسيانهِون ِوما أشبه ذلك مما يمكن أن يكون ذلك عىل خالف، ًال أو أكثرَّ
 مـا ُ

َّفلم نكل، قال ٍف علمه إال بيشءُ
َسعنا حينئذ قبوله ملا ظهر لنا منهَفال ي، َ ظهر لناَ ُ ُُ ٍ«)٢(. 

ُال يثبت اخلرب«: )ه٢٦٧ت ( حييى الذهيلبن  حممدبن قال احلافظ حييىو ٌثقة عـن َحتى يرويه  ^ ِّ عن النبيُ

ٌوال يكون فيهم رجل جمهول وال رجل جمروح، ِهبذه الصفة ^ ِّ إىل النبيُحتى يتناهى اخلرب، ٍثقة ٌ ٌ ٌ  ُ اخلـربَفإذا ثبت، ُ

ُ وجب قبوله والعمل به وتركِهبذه الصفة ^ ِّعن النبي ُ ُ  . )٣(»ِ خمالفتهَ

 ٍ رشوطَ أن نـستنبط ثالثـةُهـا يمكـنِّرد األحاديث وِبولَ يف قمِفاهتُّ املحدثني وترصِلَ عمِ استقراءِمن خاللف

َّ أو بعـضها رد احلـديثْوحيـث انخرمـت، ُ قبـل احلـديثُ هذه الرشوطْ توافرتُفحيث،  احلديثِ لقبولٍةَّأساسي ُ ،

  . الروايةِ سندُواتصال، ُوضبطه، الراوي ُهي صالح: وهذه الرشوط

 بـه ُّتجُ الـذي حيـِ للحـديث)ه٣٥٤ت (حبـان ُابنأبو حاتم ها َعَ التي وضِ يف الرشوط اخلمسةِويمكن للناظر

َّمل نحـتج فيـه إال «: ه يف كتابـه الـصحيحِطْيقول ابن حبان يف بيان رش.  الثالثةِ الرشوطِها إىل هذهَ رجوعَأن يلحظ

 : أشياء ُمخسة رواته من ٍشيخ ِّكل يف َاجتمع ٍبحديث

 .اجلميل بالسرت الدين يف ُالعدالة: األول

 .فيه بالشهرة ديثاحل يف ُالصدق: والثاين

 .احلديث من ُثِّحيد بام ُالعقل: والثالث

 .يروي ما معاين من ُيلُحي بام ُالعلم: والرابع

  .ِالتدليس عن هُخرب ياملتعر: واخلامس

 عـن ىَّتعـر من ُّوكل .هِروايت عىل َالكتاب انوبني هِبحديث احتججنا ُاخلمس ُاخلصال هذه فيه َاجتمع من ُّفكل

 .)٤(»به َّنحتج مل ِسْاخلم ِصالاخل هذه من ٍخصلة

                                         
 .٢٤: الكفاية يف علم الراوية، للخطيب البغدادي، ص) ١(

 .٢٤:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)  ٢(

 .٢٠:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص ) ٣(

 .١/١٥١: اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، البن بلبان ) ٤(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٤٩ 

  الـراويِ يعـودان إىل ضـبطُ والرابـعُوالـرشطان الثالـث،  الـراويِ والثاين يعودان إىل صـالحُ األولُفالرشط

 .  الروايةِ سندِ اخلامس يعود إىل اتصالُوالرشط، وإتقانه

ِ إال تأكيدا عـىل هـذهَ املحدثني لن جيدِلَ عمِعِ لواقُعِّواملتتب ،  منهـاٍ رشطِّ انخـرام أيِوعـدم، الثالثـة ِ الـرشوطً

ِ ولبيان هذه الرشوط الثالثة ال بد مـن اإلشـارة إىل مواردهـا مـن نـصوص املحـدثني ً. مقبوالُ احلديثَحتى يكون ِ ِ َِّ ِ

 : واستعامالهتم عىل النحو اآليت

 :  الراويُصالح: ُالرشط األول

ِويقصد بصالح الراوي ُ ِاتصافه بالتقوى واالستقامة: ُ  واخلطـأ ِه عـن الكـذبِعـدُ عـىل بُّ يدلمما ِ اخلريِعمل وُ

ُال حيمـل«: )ه١١٨ت( دعامـة الـسدويس بـن قتـادة ُيـشري إليـه قـول وهذا الـرشط . املقصود ُ هـذا احلـديث عـن ُ

ٍوال عــن طــالح عــن صــالح، ٍ عــن طــالحٍصــالح ٍحتــى يكــون صــالح عــن صــالح، ٍ   الــشافعيِ اإلمــاموقــول .)١(»ٌ

ًدث به ثقة يف دينه من حَأن يكون«: )ه٢٠٤ت(  . )٢(»ًمعروفا بالصدق يف حديثه، َّ

ًكام يشري إىل هذا الرشط أيضا قول احلافظ ِ
ُ ٌصـالح ] يعنـي احلـديث[إنـام هـو «: )ه٢٠٦ت ( هـارونبن زيدي ُ

ٍوصالح عن تابع، ٍعن صالح ٍوتابع عن صاحب، ٌ ِوصاحب عـن رسـول، ٌ ُجربيـل عـن اهللا ، َعـن جربيـل، ^ اهللا ٌ

َّعز وجل َّ«)٣(. 

فال حاجة إىل إعـادة ،  الراويِ عن عدالةِ األول يف أثناء احلديثِ عن هذا املعنى يف الفصلُوقد تقدم احلديث

 .ذكره

 :  الراويُضبط: ُالرشط الثاين

 ُويؤخـذ،  أو تبديلٍ تغيريِ دون منِ األداءِ إىل وقتِلُّ التحمِ من وقتَ احلديثهُحفظ:  الراويِقصد بضبطُوي

 ]وأن يكـون[«:  راوي اخلـرب املقبـولِه عن صفاتِ يف أثناء حديث)ه٢٠٤ت ( اإلمام الشافعي من قولُهذا الرشط

ِّعاقال ملا حيدث به ُ ُعاملا بام حييل، ً َ بحروفه كـام سـمعَوأن يكون ممن يؤدي احلديث، َ معاين احلديث من اللفظً
ِ

وال ، َ

ٍألنه إذا حدث عىل املعنى وهو غري عامل ،  به عىل املعنىُحيدث ُ ُبام حييل به معناهَّ ُمل يدر لعله حييل؛ ُ َُّ ،  احلـالل واحلـرامِ

                                         
 .٢٠: البغدادي، صالكفاية يف علم الرواية، للخطيب)   ١(

 .٣٦٩:الرسالة، لإلمام الشافعي، ص)  ٢(

 .٢٠:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٣(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٥٠ 

َه فلم يبق وجه خيـاف فيـه إحالتـه احلـديثِوإذا أداه بحروف ُ ٌُ َّحافظـا إن حـدث بـه مـن حفظـه، ُ ًحافظـا لكتابـه إن ، ً

َإذا رشك أهل احلفظ يف حديث وافق حديثهم، َّحدث من كتابه ََ ََ ِ«)١(. 

َرأيـت أبـا مـسهر يكـر«: فقـال، )ه٢٨١ت (أبـو زرعـة الدمـشقي احلـافظ ً أيـضاوقد أشـار إىل هـذا املعنـى ٍُ ِ ه ُ

َللرجل أن حيدث إال أن يكون ِّ ُ ُ عاملا بام حيدثُ ًِّ  .)٢(»ًضابطا له، ُ

 ِ عـن ضـبطِ تفـصل الكـالمَوقـد تقـدم.  أنواعـهِ املقـصود بجميـعِ عن اخلطـأ غـريٌ احرتازِويف اشرتط الضبط

 . األولِه يف الفصلِ معرفتِوطرق، ِودرجاته، الراوي

 :  من أوله إىل منتهاهاتصال السند: ًثالثا

أن :  اإلسـناد فيـهُاتـصال«: )املتـصل( عـن ه حديثـِ يف أثنـاءُّ البغـداديُ اخلطيـبُ هو كام قـالِومعنى االتصال

َيكون كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه َ
ِ ِ ٍ

ُ ِحتى ينتهـي ذلـك إىل آخـره، ُّ ِ
َوإن مل يبـني فيـه الـسامع، َ  عـىل َ بـل اقتـرصُِّ

َالعنعنَة َ«)٣(. 

َّويكـون هكـذا مـن فوقـه ممـن حدثـه«: عندما قال )ه٢٠٤ت ( الشافعيُ اإلمامَّرصح بهوهذا املعنى  َ حتـى ، َ

ِّينتهي باحلديث موصوال إىل النبي  ًَ   حييـى الـذهيلبن حممداحلافظ  ويشري إليه قول. )٤(»َ أو إىل من انتهى به إليه^ِ

ِ املوصـل غـريِ إال باحلـديثُالحتجاجُال جيوز ا«: )ه٢٥٨ت( ِ ٌالـذي لـيس فيـه رجـل جمهـول وال رجـل ،  املنقطـعَ ٌ ٌ

 .)٥(»ٌجمروح

َسمعت أيب وأبا زرعة يقوالن«: )ه٣٢٧ت (وقول ابن أيب حاتم َ ُْ ِال حيـتج باملراسـيل: ُ ُّ ُوال تقـوم احلجـة إال ، ُ َّ ُ

ِّباألسانيد الصحاح املتصلة
 .)٦(»ُوكذا أقول أنا، ِ

ُ الــذي يثبــت عــن ُفــام احلــديث: ٌفــإن قـال قائــل«: )ه٢١٩ت (ُ الــزبري احلميــدىبــن اهللا عبــد وكـذلك قــول ُ َ

ُويلزمنا احلجة به؟ قلت^ اهللا  رسول ُ َّ َُ ِهو أن يكـون احلـديث ثابتـا عـن رسـول: َ ً َمتـصال غـري، ^ اهللا ُ ، ٍ مقطـوعً

                                         
 .٣٦٩:الرسالة، لإلمام الشافعي، ص)  ١(

 .١٦٦:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٢(

 .٢١:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)   ٣(

 .٣٦٩:الرسالة، لإلمام الشافعي، ص)  ٤(

 .٢٠:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)  ٥(

 .٧:املراسيل، البن أيب حاتم، ص)   ٦(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٥١ 

ِأو يكون حديثا متصال حدثنيه ثقة معروف عن رجل جه،  الرجالَمعروف ٍ ُ ٌ ٌ ً ََّ َّته وعرفه الذي حدثني عنهْلً َُ ُفيكـون ، ُ

َثابتا يعرفه من حدثنيه عنه حتى يصل إىل النبي  ِ
َ َُّ َ ُ ً^...«)١(. 

ٌ واملنقطع من األخبار ال يقوم هبا حجةُلَواملرس«: )ه٣٥٤ت (وقال ابن حبان َّ ُُ ِّألن اهللا عـز وعـال مل يكلـف ؛ ِ ُ َّ

ُ عمن ال يِينِّ الدَعباده أخذ ُواملرسل. ُفَعرَّ ُ ال يعرفُ واملنقطع ليس خيلو ممنَ َ ِّ قبول الـدين الـذي ُوإنام يلزم العباد، ُ

ِ العدول حتى يرويه عدل عن عدل إىل رسولِ إذا كان من روايةِ األخبارِهو من جنس ٍ ٌ  .)٢(ً» موصوال^ اهللا ُ

ًخفيـا أو ظـاهرا ُ كـان االنقطـاعٌسـواء،  أشـكالهِ بجميـعِ الـسندِ عن انقطـاعٌ االتصال احرتازِو ويف اشرتاط ً ،

ِمؤثرا يف صحة  .َ احلديث أو غري مؤثرِ أصلً

، )املتــصل(و، )املوصــول( مــصطلح  قبــل التــصنيف املحــدثونَ اســتعملِ االتــصالِوللداللــة عــىل مفهــوم

َ وعــرب)َّاملوصــل(و ــُّ الــشافعيُ عــنهام اإلمــامَّ ُ وبيــان اســتعامالت هــذه . بالفــك واهلمــز)املوتــصل أو املؤتــصل(ـ ب

 : فيام يأيتاملصطلحات 

 : )موصول(مصطلح : ًأوال

ِومن أمثلة استعامله ٍسألت أيب عن حـديث رواه حييـى«: حيث قال، )ه٣٢٧ت (ابن أيب حاتمما ذكره ، ِ  بـن ُ

ٍأيب بكري ِعن حسام، ُ ٍّ مصكبن ُ َ
َعن ابن بريدة، ِ َ َّأن النبي ، عن أبيه، ُ ًلشعر حكمةَّإن من ا(: قال، ^َّ َ ْ ِِّ : ؟ قـال أيب)٣()ِ

ٌإال حسام ًيعني موصوال، َ هذا احلديثرويَال ي ٍعـن حـسام، ]بن إبـراهيم الفراهيـدي[سلم َّ حدثنا م.ُ عـن ابـن ، ُ

ُّفأهيام أصح؟ قال: ُقلت. ^أن النبي ، ُبريدة ِّسام ليس بالقويُ وح.ٍسامُهذا من ح: ُّ ٌ«)٤(. 

 )متصل(مصطلح : ًثانيا

ِّاحلسني أبـو مـريم الـذي حيـدث «: )ه٢٤١ت(حنبل  بن  اإلمام أمحدُلستعامل هذا املصطلح قوومن أمثلة ا ُ ٍُ ُ

ٌعن أيب هريرة هو عندي متصل َّ َُ ُ«)٥(. 

 

 

                                         
 .٢٤: الكفاية يف علم الراوية، للخطيب البغدادي، ص) ١(

 .٢/٧٢:  معرفة املجروحني، البن حبان) ٢(

: أخبـار أصـبهان(ُ، وأبـو نعـيم يف )١/٣٠٠: الـضعفاء الكبـري(، والعقييل يف )٢٦٠٠٨: ( رقم،)٥/٢٧٢: املصنف(ُ  أخرجه ابن أيب شيبة يف ) ٣(

ُال يتابع عليه«: ُّ، وقال العقييل)١/١٨٢ ُ«. 

 .٥/٦٨٨:  العلل، البن أيب حاتم) ٤(

 .٢٦٣: سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد، ص) ٥(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٥٢ 

 : )َّموصل(مصطلح : ًثالثا

ٍسـألت أيب عـن حـديث رواه أبـو ثـور«: )ه٣٢٧ت (ابن أيب حـاتمومن أمثلة استعامل هذا املصطلح قول  ٍ ُ ،

ٍعن ابن أيب نجيح، ُعن ابن عيينة َّأن النبـي ، َعن عائشة، عن عطاء، َ ِطوافـك بالبيـت(:  قـال هلـا^َّ وبـني الـصفا ، ُ

ِيكفيـك حلجـك وعمرتـك؛ َواملـروة ِ ِ
َّقـال سـفيان يعنـي بعـد املعـرف، )١()ِّ َ

ٍهكـذا حـدثنا بـه أبـو ثــور : ؟ قـال أيب)٢( َّ

ًموصال َّ َ«)٣(. 

 : )موتصل(مصطلح : ًرابعا

ِومن أمثلة استعامل هذا املصطلح قول  : )مرسـل التـابعي (ِيف أثنـاء حديثـه عـن) ه٢٠٤ت( ِّ الشافعيِاإلمامِ

َإذا وجدت الدالئل بصحة حديثه بام وصفت أحببنا أن نقبل مرسله« َ ُُ ُ ْ َِ
َّ ُوال نستطيع أن نـزعم أن احلجـة تثبـت بـه ، ُِ ُ َّ َُ َ ُ

ِا باملوتصلَثبوهت َ«)٤(. 

ًطرقا متعـددة السند ِ اتصالِه له أن املحدثني سلكوا ملعرفةُّومما ينبغي التنب ِّ ه مـن ِ الـراوي بـسامعُشـهرة: نهـا مً

 مـن هـاتني ٌفـإن مل توجـد واحـدة. ه مـن شـيخهِ املحـدثني الـذين عايـشوا الـراوي عـىل سـامعُأو تنـصيص، شيخه

َ أخرينيَّحيث نص املحدثون عىل طريقتني؛  املرويةِ يف األسانيدِ من النظرَّالطريقتني كان ال بد ِ يمكن مـن خالهلـام َ

 : ومها، ِيخه الراوي من شِ سامعُإثبات

 :  الراوي يف السند بتلقي احلديث ممن فوقهُترصيح: الطريق األوىل

ِوقد اعتمد املحدثون قبل التصنيف عىل هذه الطريق إلثبات االتصال يف السند ُإذ من خالله يظهـر الـسامع ، َ ُ

ُسـمع زرارة: ىُقلـت ليحيـ«: )ه٢٣٤ت ( املدينيبن  قول عيلُّويدل عىل ذلك، والتقاء الرواة بعضهم مع بعض ُ َ
ِ 

ٍ وهذا يشري إىل أنه لـو كـان يف يشء مـن رواياتـه.)٥(»)ُتْسمع(: ٌليس فيها يشء: من ابن عباس؟ قال
) ُسـمعت(: ُ

 .حلكم بسامعه منه

ٍابـن أيب ذئـب(«:  ألبيه)ه٢٩٠ت ( حنبلبن  أمحدبن اهللا عبدُ قول ًمثل ذلك أيضاو ِ
 مـن الزهـري؟ َعِسـم) ُ

                                         
حليـة (، من طريـق الـشافعي عـن ابـن عيينـة بـه، وأخرجـه أبـو نعـيم يف )١٨٩٧(: ، رقم)طواف القارن: باب( أخرجه أبو داود يف املناسك، ) ١(

ُوأصل حديث عائـشة أخرجـه مـسلم يف احلـج، . من طريق أيب ثور، عن الشافعي، عن ابن عيينة به) ٩/١٥٧: األولياء وطبقات األصفياء

ِّيسعك طوافك حلجك وعمرتك«: ، بلفظ)١٢١١: (، رقم...)بيان وجوه اإلحرام: باب(
ِ«. 

 . ٢٤/١٤٨: تاج العروس، للزبيدي: ينظر. أي بعد الوقوف بعرفات: َّ بعد املعرف) ٢(

 .٣/٢٩٤:  العلل، البن أيب حاتم) ٣(

 .٤٦١: الرسالة، لإلمام الشافعي، ص) ٤(

 .٦٣:  املراسيل، البن أيب حاتم، ص) ٥(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٥٣ 

 بـن حـدثناه حييـى؛  مـن الزهـريَعِقـد سـم: ؟ قـال! من الزهريْعَإهنم يقولون مل يسم: ُقلت،  منهَعِنعم سم: قال

ٍفذكر غري حديث فيهـا ، ُّالزهري حدثني: قال، ٍ أيب ذئبِعن ابن، سعيد
 ُسـألت(ً وفيهـا أيـضا )حـدثني الزهـري(َ

 .)١(»)الزهري

ًسألت حممدا«: )ه٢٧٩ت (وقال اإلمام الرتمذي  بـن ُحممـد: ُوقلت لـه، ِيث عن هذا احلد]يعني البخاري[ ُ

َاملنكدر سمع من عائشة؟ فقـال
ُروى خمرمـة، نعـم: ِ ٍ بكـريبـن َ ُسـمعت : قـال،  املنكـدربـن عـن حممـد، عـن أبيـه، ُ

 .)٢(»عائشة

 ِ الـرواةِ لقـاءاتِ يف إثبـاتِ والـسامعِ التحـديثِغَيِ املحدثني عـىل صـِ عىل اعتامدٌ واضحٌففي هذه األمثلة دليل

ِطريقـة مـن طـرق إثبـات الـسامع مل تكـ اله أن هـذُ املحدثني يلحـظِ عملِ يف واقعَلِّكن املتأمل.  األسانيدِواتصال ِ ن ِ

 ِ غـريِم يف االعـتامدَهِ مـن اخلطـأ والـوُ متنـعٍ ورشوطٍ بقيودًبل كانت مضبوطة، ِ واحلاالتِ األحوالِ يف مجيعًردةَّطُم

ّوال يغـَرت«:  عـىل هـذه احلقيقـة بقولـهُّنـبيل رجب احلُ ابنُ احلافظَدَّوقد أك، ِغَيِّالصحيح عىل هذه الص  ِرْ ذكـِدَّ بمجـرُ

ه ِ عـن شـيوخَ يذكر فيه اإلخبـارٍ يشءَ وجدوا له غريَ أن شعبةِّ ابن املدينيَفقد ذكر؛  يف األسانيدِ والتحديثِالسامع

 .)٣(»ًنقطعاُويكون م

ِ مالحظتها من عملُمكنُ التي ي أو القيود ومن أهم الرشوط  :  املحدثنيُ

 :  إىل صاحبهاِ النسبةَ صحيحةُأن تكون الصيغة: ًوالأ

ِويدل عىل هذا القيد قول إسحاق ُيـسأل، اهللا عبـدُسـمعت أبـا «: )ه٢٧٥ت ( هـانئبـن  إبـراهيمبن ُّ َلقـي : ُ

َالضحاك ابن عباس؟ فقال ُ َفممن سمع التفسري؟ قال: فقيل، ُما علمت: َّ َ
ِ ِ

ِسمعه مـن سـعيد: يقولون: َّ ِ
ٍ جبـريبـن َ ُ ،

َفلقي ابن عمر؟ قال: هقيل ل َ َُ ُّأبو سنان يروي شيئا ما يـصح عنـدي: َ ً ِفـأبو نعـيم كـان يقـول يف حكـيم: ُقلـت، ٍ ٍ  بـن ُ

َالديلم ِعن الضحاك، َّ
ُسمعت ابن عمر؟ فقال أبو : َّ َ  .)٤(»ليس بيشء: اهللا عبدُ

ُ سنان الربمجـيبن  سعيد ما ذكره أبو سنانْفاإلمام أمحد مل يقبل ْ  بـن ِ الـضحاكِ مـن سـامعِ يف بعـض األسـانيدُ

ُه أبو نعيم الفضلَ ذكرَّوعلق عىل ما، »ُّما يصح عندي«: وقال؛ مرُ عبن اهللا عبد من ٍمزاحم ِ دكـني مـن سـامعبـن ُ ُ 

ُّ ال يعتدِ السامع يف هذا السندَرْكِأي إن ذ؛ »ليس بيشء«: الضحاك من ابن عمر  . هِتَّلعدم صح؛  بهُ

                                         
  . ١/٥٣٨: )اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ١(

 . ١٢٨:، ص)ترتيب أيب طالب القايض(العلل الكبري، للرتمذي )   ٢(

 . ٢/٥٩٤: رشح علل الرتمذي، البن رجب احلنبيل)   ٣(

 .٩٦:املراسيل، البن أيب حاتم، ص)     ٤(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٥٤ 

ً يومـا ٍّ مهـديبـن الـرمحن عبـدأخطأ «: )ه٢٣٣ت (ٍ معنيبن د قول حييىُومن األدلة التي تشري إىل هذا القي

َومل يكن هشيم سمعه من منصور، ٌحدثنا منصور: قال، ُحدثنا هشيم: فقال
ِ

ٌ  اإلسـناد  هـذا يفِ التحـديثُرْكِفذ. )١(»ُ

ً خطأ أو ومهاَألنه وقع؛  صحيحُغري َ َ ً. 

حـدثنا أبـو : قـال، ُحـدثنا احلـسن:  ميـرسةبن ُعبادقال «: )ه٢٥٦ت( ِّ البخاريِ اإلمامًمن ذلك أيضا قولو

ِوال يصح سامع احلسن. ^ ِّعن النبي، َهريرة ُ ه ِ بـسامعِتـرصيح احلـسنمـن  ِرغمفعىل ال. )٢(» من أيب هريرة يف هذاُّ

 .ه عندهِ صحتِ البخاري لعدمُ اإلمام بهْمن أيب هريرة مل يأخذ

 : ناها األصيل معِ يف غريً مستعملةُأن ال تكون الصيغة: ًثانيا

ِألنه قد يكون من عادة الراوي وسجيته استعامل صيغ التلقي يف السامع وغـريه ِ ِ َ
ِ ُ ِ ِ ُ  ومـن أمثلـة ذلـك مـا ذكـره، َّ

:  عـىل قولـهُدَمـْفتع: »بـن سـعيد القطـان[ ليحيـى ُقلـت«: قال، ) خليفةبن فطر(عن ، )ه٢٣٣ت ( معنيبن حييى

ٌكانت منه سجية؟ قـال : ]ابن معني: أي [ُقلت، ال: ]القطان: أي[ال قٌن؟ موصول؟ثنا فالَّحد: قال، ٌثنا فالنَّحد

 .)٣(»نعم: ]القطان: أي[

ُومــن األمثلــة أيــضا قــول ٌكــان ســجية يف: ســمعت أيب يقــول«: )ه٢٩٠ت ( حنبــلبــن  أمحــدبــن اهللا عبــد ً َ :

: قـال، ن احلـسنع: يقول) أبو األشهب(و،  تغلببن وُحدثنا عمر: قال، ُحدثنا احلسن: يقول) ٍ حازمبن ِجرير(

َّبلغني أن النبي  ِ تغلببن ِقال لعمروملسو هيلع هللا ىلص َّ َ«)٤( . 

: حيـث قـال، ^ ِّ النبـيِ يف طلـبَ رساقةِ عن حديثَِلئُ ملا س)ه٢٣٤ت ( املدينيبن  عيلما ذكرهومن ذلك 

ِ أيب احلسن أن رساقة حدثهم يف روايةبن ُروى احلسن« َّ ُلـب أن ٌوهو إسناد ينبـو عنـه الق،  جدعانبن ِ زيدبن ِّ عيلُ

َيكون احلسن سمع من رساقة إال أن يكون معنى  ُ َ ُ
َحدثهم(ِ َحدث الناس: )َّ  .)٥(»فهذا أشبه، َّ

ِفكل هذه األمثلـة تـدل عـىل أن املحـدثني قبـل التـصنيف كـانوا يـشرتطون لقبـول داللـة صـيغ الـسامع عـىل  ِ ُّ ُّ

ِأن ال تكون مستعملة يف غري معناها األصيل: االتصال ً. 

                                         
 .٤/١٤٥): رواية الدوري(تاريخ ابن معني )     ١(

 .٢/٣٤: التاريخ الكبري، للبخاري)     ٢(

 املديني، مع أن الـذهبي نقـل بن حيث ذكر أن السائل للقطان هو عيل) ٦/٤٩١: سري أعالم النبالء(، وقارن بـ٣/٤٦٥: عفاء، للعقييلالض)     ٣(

ِوعىل كل، فاخلطب سهل؛ ألن كال من ابن معني وابن املديني أخـذ ... القصة عن العقييل؛ فال أدري إن كان هناك خطأ طباعي، أو حتريف ِ ً ٍُ

 .واهللا أعلمَّعن القطان، 

 .١/٢٦٧): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)     ٤(

 .٥٤:العلل، البن املديني، ص)     ٥(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٥٥ 

 : ً بديال عن صيغ التلقي والسامعَ الراوي العنعنةَذكرأن ي :الطريق الثانية

، ً غالبـاِ الـسامعِّ يف حمـلَم العنعنـةَ اسـتعامهلِ احلديثيـةِ املـصنفاتِ املحـدثني يف مجيـعِ عمـلِعِويلحظ املتتبع لواق

ِ ذكـر صـيغ الـسامعِ من تكرارُفُّ والتخفُ هو االختصارِ هلم إىل هذا االستعاملُوكان الدافع ِْ ويف هـذا ، ِوالتحـديث ِ

ثنا َّحـد: ثنا يقـولَّ إذا حـدُّكـان األوزاعـي«: )ه١٩٤ت( الدمـشقي  مـسلمبـن ُ الوليدُ عامل أهل الشاماملعنى يقول

 مـن نافَّختفو، عن عن: ُوربام قلت، ثنيَّ كام حدُثتَّفربام حد، ٌقال حدثنا فالن حتى ينتهي، ٌقال حدثنا فالن، حييى

 .)١(»خباراأل

ِ حازم إىل محادبن ُ جاء جريرٌقال عفان«: )ه٢٤١ت( حنبل بن  أمحدويقول اإلمام  جريـر َفجعـل، ٍ زيـدبـن ٍ

ًسمعت رشحيا: قال، ٌحدثنا حممد: يقول ُ ًسـمعت رشحيـا: قال، ٌحدثنا حممد؛ ُ ! يـا أبـا النـرض: ُ محـاد يقـولَفجعـل، ُ

 .)٢(»عن رشيح، عن حممد؛ عن رشيح، عن حممد

ِواستعامل العنعنة بديال عن ص ألهنـا ؛  أو بعـدهِ قبـل التـصنيفٌ السامع مل خيتلف املحدثون يف قبوهلـا سـواءِغَيً

ً عرفا ساريا ْأصبحت َفام بالك قبلـت ممـن : فقال«: )ه٢٠٤ت ( ذلك قول اإلمام الشافعيُويؤكد .ًا بينهممشهورً ُ

ُوقد يمكـن فيـه أن يكـون مل يـسمعه؟ فقلـت لـه، )عن(:  أن يقولِه بالتدليسْمل تعرف ْ ٌسلمون العـدول عـدول املـ: َُ

ُأصحاء األمر يف أنفسهم ِوحاهلم يف أنفسهم غري حاهلم يف غريهم، َّ
ُ ًسـمعت فالنـا يقـول(:  الرجلُوكان قول... ُ ُ :

َال حيدث واحد منهم عن مـن لقـي إال مـا سـمع ، ًسواء عندهم) ٍعن فالن، ٌحدثني فالن(: ُوقوله) ً فالناُسمعت
ِ

َ َ ٌ ُِّ ُ

ْقبلنا منه، )٣(يقفمن عرفناه هبذا الطر؛ منه ًإذا مل يكن مدلسا[) عن فالن، ٌحدثني فالن(: ِ ِّ[)٥(»)٤(.  

َ حاكيا سبب)ه٤٦٣ت ( اخلطيب البغداديُويقول َإنـام اسـتجاز «:  احلـديث إىل العنعنـةِ وكتبـةِ الـرواةِ جلوءً

َكتب ِة احلديث االقتصار عىل العنعنةَ ِ
َ ٍجملة بإسناد واحد األحاديث املِبْتَوحلاجتهم إىل ك، كررهاَ لكثرة تُ ٍ  ُفتكـرار، ِ

ُيـشق ويـصعب، ٍعـن سـامعه مـن فـالن، ٌثنا فـالنَّحد: ِثِّ من املحدِالقول ُ ُّ َ فـساغ هلـم...ُ ، ِألجـل هـذه الـرضورة، ََ

 .)٦(»عن فالن: ُاستعامل

                                         
 .  ٢/٤٦٤: ، واملعرفة والتاريخ، للفسوي٣٩٠:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)     ١(

 .  ٣/٧٩): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن محدالعلل ومعرفة الرجال، لإلمام أ)      ٢(

كـام أثبتـه، ومثلـه يف رشح علـل ) ٢٩٢:الكفايـة، ص(، لكن اخلطيب البغدادي ذكر كـالم الـشافعي يف )ممن عناه هبذه الطريق: (يف املطبوع)      ٣(

 ، ولعله األوىل٢/٥٨٦: الرتمذي، البن رجب

 .٢/٥٨٦: ، ورشح علل الرتمذي، البن رجب٢٩٢:ب البغدادي، صما بني املعقوفتني من الكفاية، للخطي)      ٤(

 .٣٧٨: الرسالة، للشافعي)      ٥(

 .      ٣٩٠:الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص)      ٦(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٥٦ 

ُمع أن هذا هو االستعامل الغالب للعنعنة يف عرف املحدثني، ْولكن ُ ُ َإال أن بعـض الـرواة اسـتخدمها بـ، َّ َ ًديال َ

ِسني أو املرسلنيِّاملدل(ِعن عبارات  ٍ تلق مبارشأوٍ عىل سامع ُّالتي ال تدل) ُ ٍّ َ  عنـد ُ العنعنـةمل تكـن  ذلـكِأجـلومـن . َ

ِ دليال عىل االتصالاملحدثني  يف بعـض األسـانيد دون  تصالًكانت دليال عىل االبل ، الظروفو ِ يف مجيع األحوالً

 .غريها

 والقيـود التـي َ الرشوطُوحكم املحدثون باتصاهلا نلحظ،  التي وردت العنعنة فيهاِ يف األسانيدِلُّوعند التأم

ٍمـدلس أو ً تلك العنعنة بديال عن عبارة عن كون الشك ِأزاحتو،  عندهمِ تلك األسانيدِ باتصالَأوجبت احلكم ِّ

ٍمرسل ،  والـسامعِ عـىل اللقـاءِ الدالـةِتًها بديال عن العبـاراِ العنعنة واعتبارِ قبولِ إىل رشوطَ من أشارَولعل أول. ُ

  :  حيث قال)ه٢٦١ت ( احلجاجبن ُهو اإلمام مسلم

َذلك أن القول الشائع املتفق عليه« ََ َ ً قـديام وحـديثاِ والروايـاتِ باألخبـارِ العلمِبني أهل، َّ  ٍ ثقـةٍ رجـلَّ كـلَّأن: ً

ٍا كانـا يف عـرصلكوهنام مجيعـ؛  منهُوالسامع،  لقاؤهٌ ممكنٌوجائز، ًه حديثاِروى عن مثل  ٍ يف خـربِوإن مل يـأت، ٍ واحـدً

َّإال أن يكون هناك داللـة بينَـة عـىل أن هـذا ، ٌ هبا الزمةُواحلجة، ٌفالرواية ثابتة: ُّقط أهنام اجتمعا وال تشافها بكالم ٌ ٌِّ

َالراوي مل يلق َّفأما واألمـر مـبهم عـىل اإلمكـان الـذي فـرس. ً منه شيئاْأو مل يسمع،  من روى عنهَ ٌ ُ ُ ََّ ُفالروايـة عـىل ، ناْ

ُالسامع أبدا حتى تكون الداللة ً  .)١(»ناَّ التي بيِ

ِوما علمنا أحدا من أئمة«: ًوقال أيضا َ السلف ممن يستعمل األخبارً ُ َِ َويتفقد صحة األسانيد وسـقمها مثـل ، ِ َ
ِ َ ََّّ ُ

ِّأيوب السختياين
ِ

َّ ٍوابن عون، َ ِ سعيد القطانبن وحييى، ِ احلجاجبن َوشعبة، ٍ أنسبن ِومالك، ِ  بـن ِالـرمحن وعبد، ٍ

ِومن بعدهم من أهل احلديث، ٍعوف ِ َ ِفتشوا عن موضع السامع يف األسـانيد، َ ِ َِّ
ِ َكـام ادعـاه الـذي وصـفنا قولـه مـن ، َّ َّ

 »ُقبل

ُوإنام كان تفقد«: ثم قال َن تفقد مـنهم سـامعَ مُّ َ ممـن روى عـنهمِ احلـديثِ رواةَّ ُإذا كـان الـراوي ممـن عـرف ، َ

َ وشهر بهِيسبالتدل ِ ِفحينئذ يبحثون عن سامع، ُ ُ عـنهم علـة التـدليسَكي تنـزاح، ويتفقدون ذلك منه، ه يف روايتهٍ َّ ِ ،

ِفمن ابتغى ذلك من غري مدلس عىل الوجه ِّ ِّ ممـن سـمينا ومل نـسم ٍنا عـن أحـدْعِفام سم، هَينا قولَن حكَ مَ الذي زعمُ َ َّ َُ

 .)٢(»من األئمة

ِومن خالل كالم اإلمام مس ِ َلم نستطيع أن نستنتج ِ ُ ُ قيود ال بد من توافرها حتى تعـد العنعنـة املوجـودة َأربعةٍ ُ َُّ ُ ُِ ُ
ٍ

ًيف السنَد اتصاال َّ : 

                                         
 .     ٣٠، ٢٩:مقدمة صحيح مسلم، ص)    ١(

 .     ٣٢:مقدمة صحيح مسلم، ص)    ٢(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٥٧ 

َ متعارصينِأن يكون الراويان: القيد األول
 . »ًلكوهنام مجيعا كانا يف عرص واحد«:  هذا من قولهُويؤخذ، ِ

ً ممكناُأن يكون اللقاء: ثاينالقيد ال ِ  ِ اللقـاءُ وإمكانيـة.» منـهُوالـسامع،  لقـاؤهٌ ممكـنٌوجائز«: ه قولهُدوهذا يفي، ُ

 . الذي يعيش فيه كال الراوينيُومن حيث املكان،  السامعُّتكون من حيث سن

ٌإال أن يكـون هنـاك داللـة «:  هـذا مـن قولـهُويؤخـذ،  الـسامعِ عىل عدمٌأن ال يكون هناك دليل: لثالقيد الثا

َّبينَة عىل أن هذا الر ٌ َاوي مل يلقِّ  .»ً منه شيئاْأو مل يسمع،  من روى عنهَ

ًأن ال يكون الراوي مدلسا: رابعالقيد ال ِّ َ َوإنام كان تفقد من تفقد«:  من قولهُ هذا القيدُويستفاد، ُ َّ  َ منهم سـامعُّ

َ احلديث ممن روى عنهمِرواة َإذا كان الـراوي ممـن عـرف بالتـدليس وشـهر بـه، َ ِ ُ ه يف ِعٍفحينئـذ يبحثـون عـن سـام، ُ

ُكي تنزاح عنهم علة التدليس، ويتفقدون ذلك منه، روايته َّ ِ«. 

ُ عىل من تـوافرت فيـه هـذه القيـودٌومن األمثلة التي ذكرها اإلمام مسلم َ يزيـد بـن اهللا عبـد ُروايـة،  األربعـةَ

ِلـيس يف روايتـه عـنهام ذ«: حيـث قـال اإلمـام مـسلم، ِّ األنصاريٍعن حذيفة وأيب مسعود، ِّاألنصاري ُكـر الـسامع ِ ْ

ِنا يف يشء من الروايات أن ْظِوال حف، منهام ُّ يزيد شافه حذيفة وأبا مـسعود بحـديث قـطبن اهللا عبدٍ َ ٍَ ٍ
ُ وال وجـدنا ، َ

ِذكر رؤيته إيامها يف رواية بعينها ٍ ِ ِ
َ ٍومل نسمع عـن أحـد مـن أهـل العلـم ممـن مـىض، ْ

َأنـه طعـن يف : َّوال ممـن أدركنـا، ْ

ْوأيب مسعود بضع، َ يزيد عن حذيفةبن اهللا عبدومها ِهذين اخلربين اللذين را
ُبل مهـا ومـا أشـبههام عنـد ، ٍف فيهامٍ َ َ

ِمن القينا من أهل َ ِّحاح األسانيد وقوهياِ من صِ العلم باحلديثَ
َ استعامل ما نقل هبا واالحتجاجَيرون، ِ ُ   بام أتت بـهَ

 .)١(»...ُمن سنن وآثار

فكـل «:  عليهـا بقولـهَقَّ وعلـِ يف هـذه املـسألة املحـدثنيِ عـىل مـذهبُلِّ كثـرية تـدلً مسلم أمثلةُثم ذكر اإلمام

ْهؤالء التابعني الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سـميناهم مل حيفـظ عـنهم سـامع علم َّ
ِ

ٌ َْ ُ ِ ٍنـاه مـنهم يف روايـة َ

ِوال أهنم لقوهم يف نفس، ِبعينها ِ خـرب بعينـهُ ِوهـي أسـانيد عنـد ذوي املعرفـة باألخ، ٍ ِبـار والروايـات مـن صـحاح ُ ِ ِ

ُّال نعلمهم وهنوا منها شيئا قـط، ِاألسانيد ً َّ ٍوال التمـسوا فيهـا سـامع بعـضهم مـن بعـض، ُ ِ
ٍإذ الـسامع لكـل واحـد ؛ َ ِّ ُ ُ

ٍمنهم ممكن من صاحبه غري مستنكر َ َ ُ ُ ِ ِ ِ
ٌ ْ َّلكوهنم مجعيـا كـانوا يف العـرص الـذي اتفقـوا فيـه، ُ ُوكـان هـذا القـول الـذي ، ً

ِائل الذي حكيناه يف توهني احلديث بالعلة التي وصف أقـل مـن أن يعـرج عليـهَأحدثه الق ِ
َ َُّ َّ َُ ِ ُويثـار ذكـره، َ َ إذ كـان ؛ ُ

ِقوال حمدثا وكالما خلفا مل يقله أحد من أهل ٌ َْ ْ ًُ ً ً ًَ َ العلم سلفُ َ َويستنكره مـن بعـدهم خلـف، ِ َ ُ َ َ ُ
ِّا يف رده بنـ َفـال حاجـة، ِ

ِقالة وقائلُإذ كان قدر امل، حناَبأكثر مما رش ِ  .)٢(»َها القدر الذي وصفناهِ

                                         
  .    ٣٣:مقدمة صحيح مسلم، ص)    ١(

 .     ٣٥:مقدمة صحيح مسلم، ص)    ٢(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٥٨ 

ِويف ختام هذا املطلب ُثبـوت : إن رشوط احلديث الصحيح عند املحدثني قبل التصنيف هـي: ُيمكن القول، ِ

ِوثبوت ضبطه وإتقانه، عدالة الراوي ِوأي اخـتالل يف أحـد هـذه الـرشوط الثالثـة ، ُوثبوت اتصال سند الرواية، ُ ِ ِ ٍ ُّ

َّيمكن أن يترسب ُ ِوهلذا السبب مل نجد يف عبـارات املحـدثني الـذين بينـوا . ُ من خالله اخللل إىل األحاديث املرويةُ

َّوذلك ألن اختالل رشوط الرواية الصحيحة يعني دخـول العلـة ؛ ًرشوط احلديث املقبول ذكرا للعلة أو الشذوذ

 .واهللا أعلم، والشذوذ والنكارة يف احلديث املروي

عـن مثلـه مـن أولـه إىل ) العـدل الـضابط(ملحدثني قبـل التـصنيف هـو مـا رواه الثقـة فاحلديث املقبول عند ا

  .أو هو احلديث الذي انتفت عنه مجيع أنواع العلل. منتهاه

ما ا : و ل اا  .  

ِ بعــد التــصنيف ســتة رشوط للحــديث املحــدثونَاشــرتط ــراويُوعدالــة،  الــسندُاتــصال:  املقبــول هــيَ ،  ال

ِوالـسالمة مـن الـشذوذ،  ونحوهِ املستورِ روايةِ أخرى لتقويةٍ من طريقِ احلديثُوجميء، ُوضبطه ُالـسالمة مـن و، ُ

 : )ه٨٠٦ت (ويف بيان هذه الرشوط يقول احلافظ العراقي.  القادحةالعلة

ُ القبــول هــي رشوطُرشوط« ِ الــصحيح واحلــسنَ ٌوهــي ســتة، ِ ــام  حيــث مل ينجــربِ الــسندُاتــصال: َّ ُ املرســل ب َ

ُيؤكده ِوالسالمة من كثرة اخلطـأ والغفلـة، ُوعدالة الرجال... ِّ ٍوجمـيء احلـديث مـن وجـه آخـر حيـث كـان يف ، )١(ُ
ُ

ِاإلســناد مــستور مل تعــرف أهليتــه ولــيس مــتهام كثــري الغلــط ِ
َ ً َ َّ ُ ُُ َ ٌ

ِوالــسالمة مــن الــشذوذ، )٢( ُّ ــة ، ُ ُوالــسالمة مــن العل

 .)٣(»القادحة

ِ الــستة داخلــة يف الــرشوطَالــرشوطويبــدو يل أن هــذه  ٌ َ وال ،  قبــل التــصنيفاملحــدثون الثالثــة التــي ذكرهــا َّ

 يف تعليقـه عـىل الـرشوط التـي  رمحـه اهللاٍ حجرُ ابنُولذلك قال احلافظ.  والبيانِ التفصيلِختتلف عنها إال يف زيادة

ٌجـع إىل مـا يف راويـه طعـنِ األوصـاف راَأن فقـد؛  املطلـوبِ التقـسيمُوتلخـيص«:  العراقـيُذكرها احلافظ أو يف ، ٌ

 يف أو،  الـراويِ إنـام يكـون يف عدالـةُ التـصنيف إذ الطعـنَ عليه املحـدثون قبـلَّ ما نصُوهذا عني. )٤(»ٌسنده سقط

 .عليه املحدثون قبل التصنيفرشط االتصال الذي نص ل ٌ يف السند إنام هو انخرامُطْوالسق، ضبطه

                                         
 .»التعبري هنا باشرتاط الضبط أوىل«: يف تعليقه عىل هذه العبارة) ١/٤٩٣: النكت عىل كتاب ابن الصالح(قال احلافظ ابن حجر يف )    ١(

ِسـوء احلفـظ، أو كـان يف اإلسـناد وكذا إذا كان فيـه ضـعيٌف بـسبب «): ١/٤٩٣: النكت عىل كتاب ابن الصالح(قال احلافظ ابن حجر يف )    ٢( ِ

ًانقطاع خفيٌف أو خفي، أو كان مرسال ٌّ ٌ«. 

 .١/١٧٦: رشح التبرصة والتذكرة، للعراقي)    ٣(

 .١/٤٩٣: النكت عىل كتاب ابن الصالح، البن حجر)    ٤(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٥٩ 

 ِضـمن حـديثهم عـن رشوط،  مسائل بحثها املحـدثون بعـد التـصنيفُحيسن يف هذا املطلب مناقشة ثالثو

 : وهذه املسائل هي، احلديث املقبول

َ السند املعنْعنِ للحكم باتصالِ اللقاءُاشرتاط: ًأوال َ. 

 . من الشذوذ والعلةِ املقبولِ احلديثِّ خلوُاشرتط: ًثانيا

 .بول احلديثَ تعدد الطرق يف قُأثر: ًثالثا

 :  السامع أو اللقاء للحكم باتصال السند املعنعنُاشرتاط :املسألة األوىل

 مـن إمجـاع ٌ اإلمـام مـسلمُ لـيس كـام حكـاهِ املحـدثني قبـل التـصنيفَ من املتأخرين إىل أن مـذهبٌ كثريَذهب

ُ ختتلـف مـذاهبهم يف هـبل.  عىل اتصال السند املعنعنٍكدليل ِالسابقة بقيودها ِ باملعارصةِاملحدثني عىل االكتفاء ذه ُ

ومـنهم مـن يكتفـي ،  اللقـاء ولـو مـرة واحـدةَ ثبـوتُ يشرتطومنهم من،  السامعَ ثبوتُيشرتطفمنهم من ؛ املسألة

 .حتى حيكم باتصال السند املعنعن، باملعارصة

ُّ ابن رشـيد الفهـريُ اإلمام املحدثقال َاملنقـول فيـه عـن املتقـدمني أربعـة مـذاهب«: )ه٧٢١ت (ُ ُ ث َوحـد، ُ

ٌح خامسللمتأخرين فيه مصطل ٌ : 

ِوهو أن ال يعد متـصال مـن احلـديث إال مـا نـص فيـه عـىل الـسامع،  التشددِ أهلُمذهب: فاملذهب األول ًَّ ُُ َّ  أو ُُّ

ٍ العلم به من طريقَحصل ُإال أن هذا املذهب رفضه مجهور...  آخرُ َ  . همُبل مجيع،  املحدثنيَ

ِوهو أيضا من مـذاهب: املذهب الثاين وهـو مـا حكـاه أبـو عمـرو ، ُّأخـف مـن األول إال أنـه ِ أهـل التـشديدً

ُ يشرتط طوله أنِةنَِع أبو املظفر السمعاين يف املعنَْوذكر: قال، )١(النرصي ابن الصالح ُ  ... )٢( بينهمِ الصحبةُ

ُّوشـيخه أبـو احلـسن عـيل، ُّاهللا البخـاري عبـدمـنهم أبـو ،  من املحـدثنيٍ كثريُوهو رأي: املذهب الثالث  بـن ُ

ِ متوسـط يف اشـرتاطٌوهـو مـذهب، ُ وغـريهٌ ذلك عنهم القايض أبـو الفـضل عيـاضَنقل، اُاملديني وغريمه ٌ  ِ ثبـوتِّ

ِالسامع أو اللقاء ٍ يف اجلملة ال يف حديث حديثِ ٍ  ... من مذاهب املحدثنيُوهذا هو الصحيح، ِ

ِأنـه ال يـشرتط يف احلكـم: ُاملذهب الرابـع ُ ِ باالتـصال يف اإلسـنادُ والـسالمة مـن ،  فقـط إال املعـارصةِنَ املعـنعِ

َعلم ؛ التدليس
ِ ُالسامع أو مل يعلم إال أن يأيتُ َ ما يعارض ذلك مثل أن يعلم أنه مل يسمع أو مل يلقُ َ َ ُ وال ، َ املنقـول عنـهُ

ُ الرابع هو الذي ارتضاه أبو احلسني مسلمُوهذا املذهب، ِتكون سنُّه ال تقتيض ذلك أو، َشاهده   ... احلجاجبن ُ

                                         
 .١٤٤:معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، ص)    ١(

 .١/٣٨٥: أليب املظفر السمعاينقواطع األدلة يف األصول، : ينظر)    ٢(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٦٠ 

َصطالح حدا:  اخلامسُاملذهب نا ومـا ِ يف عـرصَرُوكثـ(: ُّ أبـو عمـرو النـرصيُقال اإلمـام،  عند املتأخرينَثٌ

ُقاربه بني املنتسبني إىل احلديث استعامل ِ
َوهذا اصـطالح تواضـع : ] رشيدُأي ابن[: ُقلت... )١() يف اإلجازة)عن( َ ٌ

ِعليه قوم فال نحتاج له إىل تكلف ُّ ُ  .)٢(» احتجاجٌ

ُ مل يعرف قائلَ األولَّها بأنُ يمكن مناقشتُّ رشيد البستيُ ابناهَالتي ذكر اخلمسة ُهذه املذاهب ُومل ينقـل عـن ، هُ

َأحـد مــن املحــدثني فــال حاجـة  بعــد َوهــو مــن املتــأخرين، اينسمع أبــو املظفــر الـُوأمــا الثــاين فهـو مــذهب، هِّ لــردٍ

ِ أيضا ملناقـشةَفال حاجة، )ه٤٨٩(حيث تويف سنة ؛ التصنيف   فيـهَ الـذي ذهـبُ اخلـامسُ املـذهبومثلـه.  مذهبـهً

 . يف مسألة العنعنة خاصٍ إىل اصطالحُبعض املتأخرين

 مـن مـذهب املحـدثني هـو مـا َ رشـيد إىل أن الـصحيحُ ابـنَحيث ذهب؛ ُ والرابعُومل يبق إال املذهبان الثالث

 مـسلم يف َ بعـد أن حكـى مـذهبحيث قـال،  الصالحَ فيه ابنَبعَّه اتَّولعل. هِ عىل خالفَ اإلمجاعٌ مسلمُادعى اإلمام

ٌوفيام قاله مسلم نظر«: هذه املسألة ُإن القول الذي رده مسلم هو الذي عليه أئمة: وقد قيل، ٌ ٌ َّ  بـن ُّعـيل: ِ هذا العلمَ

 .)٣(»ُوغريمها، ُّوالبخاري، املديني

 ُيتفـاوتً اإلمام مـسلم لـيس واحـدا بـل َ املحدثني قبلَإىل أن مذهب) ه٧٩٥ت( رجب ُوذهب احلافظ ابن

ِ عــىل أن االتــصال ال يثبــت إال بثبــوت التــرصيح ٍوأيب حــاتم، يب زرعــةأو، ُ كــالم أمحــدَّدل«: ً وضــيقا فقــالًســعة ِ ُ ُ َ َّ

ِوهذا أضيق من قول ابن، ِبالسامع ِ ُأنـه يعتـرب أحـد أمـرين: َّفـإن املحكـي عـنهام؛ ِّوالبخاري،  املدينيُ ، ُإمـا الـسامع: ُ

َوأمحد ومن تبع. ُوإما اللقاء ِ َ ِه عندهم ال بد من ثبوت السامعُ َّ ُ«)٤(. 

،  يف هـذه املـسألةِّ البخـاريِ مذهب عنِّ ابن املدينيِ مذهبِ إىل اختالف)ه٧٧٤ت (ٍ كثريُ ابنُوذهب احلافظ

 بـن َّعيل ُيريد أنه والظاهر«:  املعنعنِ يف السندِ السامعَ ثبوتَ عىل من اشرتطِّ يف الردٍ مسلمِه عىل قولِفقال يف تعقيب

 التـزم ولكـن، الـصحة ِأصـل يف هُيشرتط ال فإنه البخاري وأما، ِاحلديث ِصحة ِأصل يف ذلك ُيشرتط فإنه، دينيامل

 .)٥(»)الصحيح( كتابه يف ذلك

                                         
 .١٤٠:معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، ص)    ١(

َالسنَن األبني واملورد األمعن يف املحاكمة بني اإلمامني يف السند املعنعن، البن رشيد الفهري، ص)    ٢( َ َ  .٧١ـ٤٣:َّ

 .١٤٥:معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، ص)    ٣(

 .٢/٥٩٢: لل الرتمذي، البن رجب احلنبيلرشح ع)    ٤(

 ٥٢:اختصار علوم احلديث، البن كثري، ص)    ٥(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٦١ 

 لـه مـن َفـال منـاص، هَ وبعـدٍ اإلمـام مـسلمَهم قبـلِ املحـدثني ونقـادِ مجهـورِ مذهبَ حتقيقُ الباحثَولو أراد

 . ناصح الُوالدليل،  الوضحُألهنا هي الربهان؛ ِيقاهتم العملية املحدثني وتطبِ إىل أقوالِالرجوع

 َ اإلمـامَّ ثانيـة أنً مـرةِ من التـذكريَّ اإلمام مسلم وبعده ال بدَم قبلِ املحدثني وأقواهلِ يف تطبيقاتِوقبل البحث

َمسلام عندما ذكر  ُ املتفـقُ الـشائعُ هـو القـولَ القـولقال بأن هذا، لتي ذكرها بالقيود اِ باملعارصةِه يف االكتفاءَ مذهبً

ً قديام وحديثاِ باألخبارِ العلمِعليه بني أهل ، ٌثَ حمـدٌ بأنـه قـولِ أو السامعِ اللقاءِ ثبوتِ باشرتاطَ القولَبل وصف، ً

َّوكان هذا القول الذي أحدثه القائل الـذي حكينـاه يف تـوهني احلـديث بالعلـة التـي وصـف أقـل مـن أن «: قالو ُ َُ ِ ِ َ َ

َيعرج عل ُويثار ذكره، ِيهَُّ َ َإذ كـان قـوال حمـدثا وكالمـا خلفـا مل يقلـه أحـد مـن أهـل العلـم سـلف؛ ُ َ ْ ْ ًِ ُ ً ً ًٌ ََ َويـستنكره مـن ، ُ ُ
ِ

َبعدهم خلف َ ُ َ«)١(. 

 املحـدثني وتطبيقـاهتم قبـل ِ مـن أقـوالٍ أمثلـة يـسريةِضْ بعـرٌ مسلمُ إليه اإلمامَ عىل ما ذهبُ التدليلُويمكن

 : )٢( منهمٍّ كلٍ تاريخ وفاةمرتبة عىل، اإلمام مسلم وبعده

 : )ه١٩٨ت( سعيد القطان بن حييى: ًأوال

 بـن ُْرسُبـ: ]بـن سـعيد القطـان[ قلـت ليحيـى«: حيـث قـال،  املـدينيبـن  عـيلذكره اإلمـامه بام ُ موقفُويظهر

ُما تنكر: ٍسعيد؟ فقال
ِ ى قـد رو:  فقـال!ٍ ثابـتبـن ِعـن زيـد، ]أيب صـالح[ إنه روى عن موىل الـسفاح: ؟ فقلت!ُ

 .)٣(»اهللا عبدعن ، ٍوعن رجل، اهللا عبدعن ، ٌشقيق

مـا (: ِ القطـان مـن قولـهَ مقـصودُحِّ أخرى توضٍبعبارات  أيب حاتمُ املديني أخرجه ابنبن هذا اخلرب عن عيل

ِتنْكر  بـن قلـت ليحيـى: قـال] بـن املـديني[ حدثنا عـيل، ] حنبلبن بن أمحد[حدثنا صالح «: ُقال ابن أيب حاتم، )ُ

َومـا ينْكـر أن يكـون قـد لقيـه:  ثابت؟ قالبن  لقي زيدٍ سعيدبن ُرسُب: سعيد َُ ُ روى عـن أبـى صـالح عـن : ُ قلـت!َ

 . )٤(»اهللا عبدعن ، ٍعن رجل، ٌقد روى شقيق: قال،  ثابتبن ِزيد

ِ القـرائن ِوانتفـاء،  املعـارصةِلوجـود؛  ثابـتبـن ِعن زيـد، ٍ سعيدبن ُبرسية ا روِ باتصالَفيحيى القطان حكم

 َألن وجـود؛  ثابـتبـن ِه وبـني زيـد بينـِ الروايـاتِ يف بعضٍ واسطةِ من وجودِعىل الرغم،  السامعِ عىل عدمِةالدال

                                         
 .     ٣٥:مقدمة صحيح مسلم، ص)    ١(

، وما بعدها، فقد ١١٤:إمجاع املحدثني عىل عدم اشرتاط العلم بالسامع يف احلديث املعنعن بني املتعارصين، حلاتم الرشيف العوين، ص: ينظر)    ٢(

 . منه يف كتابة هذه املسألةُاستفدت

 .٤٩:العلل، البن املديني، ص)    ٣(

 .    ١/٢٤٤: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)    ٤(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٦٢ 

َ سلمة عن بن ِ يف رواية شقيق املبارش كام هي احلالَالواسطة ال ينفي السامع َ ٍ مسعود حيث كـان يـروي بن اهللا عبدََ

 .ًويروي عنه مبارشة، ٍعنه بواسطة

ُثـم إنـه ال يوجـد  ِ مـن سـامعه املبــارشٌمــانعَّ تــه اُوكــان عمـره يـوم وف، )ه١٠٠( تـويف سـنة ٍ ســعيدبـن ُفبـرس؛ ِ

، ٤٥( ثابـت سـنة بن فإذا كانت وفاة زيد، )ه٢٢ (َه سنةُ عليه تكون والدتًوبناء، )١(كام قال ابن حبان، )سنة٧٨(

ويف مثـل ، )سـنة٢٣(: ألقوالعىل أقرب ا،  كان يوم وفاة زيدٍ سعيدبن  برسَفإن عمر، )٢()ه٥٦أو ، ٥٤أو، ٥١أو

ٍهذا السن أو فوقه ال ينكر سامع برس ُ  . واهللا أعلم، )٣( من زيدَُ

 : )ه٢٣٣ت( معني بن حييى: ًثانيا

ِعــرب ابــن معــني عــن موقفــه مــن خــالل ٍ ُ ْ التــي وجهــت لــهِ أجوبتــه عــن األســئلةَّ ِّ فقــد ســأله اإلمــام احلــافظ ، ُ

َ سلمة دخلبن ُدمحا«: فقال، ِ اجلنيدبن اهللا عبد بن ُإبراهيم َال أعلمـه دخـل الكوفـة:  الكوفة؟ قالَ َ فمـن : ُقلـت. ُ

فـأين لقـي : قلـت،  أيب أرطـأةبـن ُواحلجـاج،  أيب سـليامنبـن ُومحـاد، ٌمِ علـيهم عاصـَمِقـد: أين لقي هؤالء؟ قال

ٍ حرب؟ قالبن ِسامك ْ َولو كان دخل الكوفة ألجاد عنهم، عسى لقيه يف بعض املواضع: َ َ«)٤( . 

ِوعـدم ، َلكـن معارصتـه لـه مـع إمكـان اللقـاء، ٍ سـلمة بـسامكبـن ِ مل يكن قد ثبت لديه لقاء محـادفابن معني

  . هذه اللقاءُجعله ال يستبعد، ُ قرائن متنع من ذلكِ وجودِوعدم، التدليس

وبناء عليـه ، )٧()ه١٢٣(امك تويف سنة ِوس، )٦()سنة٧٦(ره يوم وفاته ُوكان عم، )٥()ه١٦٧(فحامد تويف سنة 

 .واهللا أعلم، )٨( سامعه منهستبعادمما يعني عدم ا؛ )سنة٣٢( حرب بن  وفاة سامكَون عمر محاد يوميك

                                         
 .    ١٢٥:مشاهري علامء األمصار، البن حبان، ص: ينظر)      ١(

 .   ١٩/٢٩٥: وتاريخ دمشق، البن عساكر، ٢٩:، ومشاهري علامء األمصار، البن حبان، ص٣/٣٨٠: التاريخ الكبري، للبخاري: ينظر)      ٢(

، واملـسند الـصحيح، )٦١١٣(، و)٧٣١: ( ثابت يف اجلامع املسند الـصحيح، لإلمـام البخـاري، رقـمبن  سعيد عن زيدبن تنظر رواية برس)      ٣(

:  والسنن، للنـسائي، رقـم،)٤٥٠: (، والسنن، للرتمذي، رقم)١٠٤٤: (، والسنن، أليب داود السجستاين، رقم)٧٨١: (لإلمام مسلم، رقم

)١٥٩٩.( 

 .٤٦١: معني، صبن سؤاالت ابن اجلنيد أليب زكريا حييى)     ٤(

 .٢٤٨:مشاهري علامء األمصار، البن حبان، ص: ينظر)     ٥(

 .٤٨٤: اجلعد، صبن املسند، لعيل: ينظر)     ٦(

 .٤/٢٠٤: هتذيب التهذيب، البن حجر: ينظر)     ٧(

، ٢٠٨٤٠، ٢٠٨٣٩، ١٨٤٠٨، ٥٥٥٩، ١٠٦٣: ( حنبـل، رقـمبـن  حرب يف املسند، لإلمـام أمحـدبن  سلمة عن سامكبن تنظر رواية محاد)     ٨(

 .، وغريها)٣٠٧(، وسنن الرتمذي، رقم )١٨٢١: (، وصحيح مسلم، رقم...)٢٠٨٦٦



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٦٣ 

ُّعه اإلمام احلافظ أبو الفضل عباس الدوري يقـولِوعندما سم ُ َ ابـن سـريين بالكوفـة احلـديثَعِقـد سـم«: َُ ِ
ُ :

َع من عبيدةِسم ُع من رشيحِوسم، ِونحوه، َ َ ابـن شـربمة يـروي َّفـإن:  ليحيـىُقلـت« :الدوري ـ فقال: سأله ـ أي» َ

َدخل ابن سريين الكوفة يف وقت مل يكن ابـن شـربمة: َعن ابن سريين؟ قال َُ ُِ ِلعلـه سـم، ْولكـن، ٍ ، َع منـه يف املوسـمَّ

ٍفقول ابن معني . )١(»َأو نحوه، َقال هذا ِلعله سـمع منـه يف املوسـم(ُ َ
ِ ِفيـه إشـارة عـىل اكتفائـه باملعـارصة يف الـسند) َّ ِ ٌ 

 .ٍاملعنعن كدليل عىل السامع عند عدم وجود القرائن املانعة من ذلك

 : )ه٢٣٤ت( املديني بن عيل: ًثالثا

َ يزيد أصـحاب النبـي بن ُلقي عطاء«: ) الشامي يزيدبن عطاء( يف  املدينيبن ُّ عيلقال
، َلقـي أبـا أيـوب؛ ملسو هيلع هللا ىلصٍ

َّوأبا سعيد اخلدري، َوأبا هريرة ِ َّومتيام الداري، ٍ َّح اخلزاعيوأبا رشي، ً ٍوال ننْكر أن يكون سمع من أيب أسيد، ٍ ِ ِ
ْ ََ ُُ َ ُ«)٢(. 

ُّ يزيد الشامي مل يثبتبن ُفعطاء ُ لقيه  عند ابن املدينيَ ُّ َّ أسيد الساعديبا أَ اجلليلَّلصحايباُ ْ
ٍ

َ ِ ينكـر ملومع ذلك ، ُ
ُ

فعطـاء تـويف سـنة ، انعـة مـن اللقـي القـرائن املِ املعارصة وانتفاءِلوجود؛  املديني رواية عطاء عن أيب أسيدبن ُعيل

فـإذا روى ، )٤()ه٣٠ أو ٤٠:  وقيـل٦٠( تـويف سـنةٍوأبـو أسـيد،  اثنني وثامنني سـنةُوهو ابن، )٣()ه١٠٧أو١٠٥(

ُفال يستبعد، عطاء عن أيب أسيد  .)٥(ه منهُ سامعُ

ًزيـاد لقـي سـعدا عنـدي«: ) عالقـةبـن زيـاد(ً أيـضا يف ُقـال ابـن املـدينيو ً لقـي عـدة مــن قـد؛ ًوكـان كبـريا، ٌ َ

ِأصحاب رسول َلقي املغرية؛  ملسو هيلع هللا ىلصِ ِّورجـاال مـن أصـحاب النبـي، اهللا عبـد بن َوجرير، َ شعبةبن َ ِ ِمل يـرو عـنهم ملسو هيلع هللا ىلص  ً

ُوعرفجة، ٍ رشيكبن ُمنهم أسامة؛ ُغريه َُ ْ ٍ رشيحبن ُ ْ َ ُ«)٦(. 

ِامدا عـىل املعـارصةاعـت،  أيب وقاصبن ِوسعد،  عالقةبن  بني زيادِ ابن املديني باللقاءُ حيكمِفي هذا القولف  ـ ً

ٍتـويف سـنة مخـس وثالثـني ومئـة«حيـث ؛ »ًكـان كبـريا«: ً من ذلك ـ ألن زيادا كـام قـالُ متنعٌ قرينةُوال توجد َ ٍ وقـد ، َ

                                         
 .    ٤/٢٠٨): رواية الدوري(تاريخ ابن معني )     ١(

 .    ٦٨:العلل، البن املديني، ص)     ٢(

 .    ٣/١٠٠٥: ، والتعديل والتجريح، للباجي٥/٢٤٩:  سعدبن الطبقات الكربى، ملحمد:      ينظر)٣(

 .    ١٠/١٤: ، وهتذيب التهذيب، البن حجر٣/٣٧٥:  ، والثقات، البن حبان٣/٥٥٧:  سعدبن الطبقات الكربى، ملحمد: ينظر)      ٤(

 .      ٢/٤٣٢: ، واملستدرك عىل الصحيحني، للحاكم١٣٤: للرتمذيُتنظرروايته عن أيب أسيد يف الشامئل املحمدية، )    ٥(

 .    ٦٧:العلل، البن املديني، ص)   ٦(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٦٤ 

َوإذا كانت وفاة سعد سنة مخس ومخسني كام هو املـشهور، )١(»َقارب املئة ٍ َ ٍفـال يـستبعد لقـاء زيـاد بـه، )٢(ٍ
ُ ُ َ ُوسـامعه ، ُ

 .ُابن املدينيكام قال ، )٣(منه

 : )ه٢٤١ت( حنبل بن أمحد: ًرابعا

ُّه مـن املعـارص الـذي مل يثبـت لقيـَ موقفـُحِّ توضـ التـي مـن األقـوالٌ مجلـةوردت عن اإلمام أمحد
 ِومل تنـف، هِ

َّالقرائن هذا اللقي ٍ جبـريبـن ِعـن سـعيد: سـألت أيب«: اهللا حيث قـال عبدَ ما نقله ابنُه ِومن هذه األقوال، ُ َ َسـمع : ُ

َينبغـي أن يكـون سـمع منـه: ٍ حاتم؟ قالبن ِّعديمن 
ِ َالـشعبي سـمع منـه؛ َ

ِ
ُّحـدثنا عـدي: يقـول؛ ُّ . )٤(» حـاتمبـن َ

 بـن ِّ مـن عـديَعِ قـد سـمُّفإذا كان الشعبي، حةِّ القرائن املرجِوقوة، ِ عىل املعارصةًاءبن ِ بالسامعُفاإلمام أمحد حيكم

 .)٦(ً حاتم صحيحابن َمن عدي ٍ سعيدُأن يكون سامعفينبغي ، )٥(ٍ جبريبن ِ من سعيدُحاتم وهو أصغر

ُسئل اإلمام أمحد: ًومن األمثلة أيضا  ُ َُ ِ احلسن من  عمران؟َعِسم: ِ
ُ

ُما أنكره«:  قال)٧(
ِ ْ  منـه ُ سـريين أصـغرُابن، ُ

َ سنني سمع منهِبعرش
ِ

َ«)٨(. 

ِفاإلمام أمحد استدل باملعارصة
َ َّ َمع القـرائن املرجحـة ، ُ ِّ

ُسـامع ابـن سـريين ـ وهـو أصـغر مـن  :التـي هـي هنـا(ِ ِ ُ

ِاحلسن ـ من ع  . سامعه منهِ إنكارِوعدم،  عن عمرانِ احلسنِ روايةِعىل قبول)  حصنيبن مرانِ

 : )ه٢٥٦ت(اهللا البخاري  عبدأبو : ًخامسا

ِويفهم موقفه من املتعارصين اللذين مل يثبت لقاء أحدمها باآلخر َ ِ ِ ِ ِ
ُ ُِ َ َُّ َ ُ َ َ اللقـاء مـن قولـه يف  هـذاُومل تنف القرائن، ُ

اهللاِ  عبـد بـن ِ بكربن اهللا عبدحدثنا : قال، الصمد عبدحدثنا : قال، )٩(ُبيدةَحدثني ع«: )التاريخ األوسط(: كتابه

                                         
 .    ٣/٣٢٧: هتذيب التهذيب، البن حجر)    ١(

 .    ٢٣٢:تقريب التهذيب، البن حجر، ص: ينظر)    ٢(

 .    ٤/٧٣: ، ومسند البزار١/١٧٨: د أيب وقاص يف مسند اإلمام أمحبن  عالقة عن سعدبن تنظر رواية زياد)   ٣(

     ٢/٥٣٤): اهللا رواية ابنه عبد(العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد )   ٤(

 جبـري بـن وفاة سـعيد) ٢٣٤:ص(، وذكر يف )ه٦٨( حاتم أهنا كانت سنة بن وفاة عدي) ٣٨٨:ص(تقريب التهذيب؛ حيث ذكر يف : ُينظر)    ٥(

 .     رشاحيل الشعبي أهنا كانت بعد املئةبن وفاة عامر) ٢٨٧:ص(، وذكر يف )ه٩٥(أهنا كانت سنة 

 ).      ٤٣٠٠: (، والنسائي يف سننه، رقم)١٤٦٨: ( حاتم عند الرتمذي يف سننه، رقمبن  جبري عن عديبن ُتنظر رواية سعيد)   ٦(

، وسنن النسائي، )١١٢٣: (، وسنن الرتمذي، رقم)٤٤٣: ( حصني يف سنن أيب داود، رقمبن ُتنظر أمثلة لرواية احلسن البرصي عن عمران)   ٧(

 ).      ٣٤٩٠: (، وسنن ابن ماجه، رقم)١٨٥٤: (رقم

 .٤٤٨:، ص)رواية أيب داود(مسائل اإلمام أمحد )    ٨(

 الـصفار، الـذي  عبـدة اخلزاعـيبن اهللا  عبدبن )عبدة(هو: ، ولعل الصواب)عبيدة(َهكذا يف املطبوع، ومل أجد يف شيوخ البخاري من اسمه )   ٩(

 .٦/٤٠٦: هتذيب التهذيب: ُروى عنه البخاري واألربعة، ينظر



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٦٥ 

َ يوسفُسمعت: قال، ُّاملزين ِكنت عند األحنف: ِ احلارث قالبن اهللا عبد بن ُ ِ أخـت بـن ُوهـو يوسـف، ٍ قـيسبن ُ

ِحممد
 . َ سريينبن َّ

َوال ننْكر أن يكون سـمع مـنهام، وأيب هريرة، روى عن عائشة،  أبو الوليداهللا ُوعبد
ِ ِ

َ ُ َألن بـني مـوت عائـشة ؛ ُ َِّ

َواألحنف قريب من اثنتي عرشة سنة َ ْ ٌ
ِ«)١(. 

ِوملحظ البخاري يف إثبات املعارصة بني  ِ
َ َ ِّ ِ احلارثبن اهللا عبدَُ ٌوأيب هريرة ملحـظ دقيـق، وبني عائشة، ِ فهـو ؛ ٌ

 الـذي تـويف ٍ قـيسبـن ِقـد التقـى بـاألحنف)  احلـارثبن اهللا عبد بن ُيوسف(إذا كان : واهللا أعلم، َلُيريد أن يقو

ُفال ينكر سامع أبيه ، )٢()ه٧٢أو ، ٧١أو ، ه٦٧(سنة  ُُ ِ اللـذين )٤( وأيب هريـرة)٣(مـن عائـشة)  احلـارثبن اهللا عبد(َ َ َّ

ِتوفيا سنة   .تي عرشة سنة اثنأكثر من قيس ببن قبل األحنف: أي؛ )٥()ه٥٧(ُ

َفالبخاري يف هذا املثال أثبت املعارصة بني  َ وبنـى عـىل ذلـك ،  احلارث وبـني عائـشة وأيب هريـرةبن اهللا عبدُّ

ــه ــا بقول ــي عــرب عنه ــه الت ــم«: َّنتيجت ــون س ِال ننكــر أن يك ــسامعِّ إنكــار البخــاريَوال شــك أن عــدم، » مــنهامَعُ  ِ ل

 . القرائن املانعة منهِ إمكان اللقاء وانتفاءِ كان بسبب وأيب هريرة إنامَ احلارث من عائشةبن اهللا عبد

مـا ،  عـدم الـسامعُالتـي انتفـت عنهـا قـرائن، ِ عـىل املعـارصةًاءبن ِ السندِ باتصالُ حيكمَّ أن البخاريُومما يؤكد

مذي يف ع ِأخرجه أبو عيسى الرتِّ ِ
: قـال،  رجـاءبـن ُحـدثنا سـلمة: قـال، األعـىل عبـد بـن ُحـدثنا حممـد«: له قـالَلُّ

ِّعـن أيب واقـد الليثـي،  يساربن ِعن عطاء،  أسلمبن ِعن زيد،  ديناربن اهللا عبد بن الرمحن عبدحدثنا 
... : قـال، ٍ

 . »احلديث

ُ عن هذا احلديث فقلت له]َّيعني البخاري[ًسألت حممدا «: ثم قال الرتمذي ُ ًأتـرى هـذا احلـديث حمفوظـا: ِ َ َ ،

ُقلت له، نعم: قال ٍدرك أبا واقد؟ فقالٍ يسار أبن ُعطاء: ُ ِ َينبغي أن يكون أدركه: َ َُ َ ٌ يسار قديمبن ُعطاء؛ ْ ٍ«)٦(. 

ّ يـسار مـن الـصحايب أيب واقـد الليثـيبـن  عطـاءِّ التـابعيِ بـسامعُّ البخاريَ حكمِففي هذا احلديث
ِ ٍ  عـىل ًاءبنـ َِّ

 ٍ مخـسُوهـو ابـن، )ه٦٨(تويف سـنة  َّأن أبا واقد الليثي: وبيان ذلك،  عدم السامعُ التي انتفت عنها قرائنِاملعارصة

                                         
 .١/١٥٩: التاريخ األوسط، للبخاري)    ١(

 .٩٦:تقريب التهذيب، البن حجر، ص: ينظر)    ٢(

، ومـسند )٣٠٨٥: (بة، رقـم، ومصنف ابن أيب شـي)١٦٦٢: ( احلارث عن عائشة يف مسند أيب داود الطياليس، رقمبن اهللا رواية عبد: تنظر)     ٣(

 ).١٥١٤: (، وأيب داود يف سننه، رقم)٥٩٢: (، وصحيح مسلم، رقم)٢٤٣٣٨: (اإلمام أمحد، رقم

 ).٨٢٤: (، وابن حبان يف صحيحه، رقم)٣٦١١: ( احلارث عن أيب هريرة يف  سنن الرتمذي، رقمبن اهللا رواية عبد: تنظر)     ٤(

 . ٧٥٠ ، ٣٤٣:ر، صتقريب التهذيب، البن حج: ينظر)     ٥(

 ٢٤١:، ص)ترتيب أيب طالب القايض(العلل الكبري، الرتمذي، )     ٦(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٦٦ 

، ٌ ظـاهرةٍ عطـاء أليب واقـدُفمعـارصة، )٢(وقيل بعدها، )٩٤(وتويف سنة ، )ه١٩( سنة َِدلُوعطاء و، )١(وثامنني سنة

 .واهللا أعلم،  السامعِ بصحةُّفلذلك قىض البخاري،  السامعِ قرائن عىل عدمُوال توجد

 لألحاديث التـي أوردهـا َلِّبل إن املتأم،  صحيحهَ خارجِارصة هذا من املعِّ البخاريُومل يقترص موقف، هذا 

 ِهم كان عـىل املعـارصةِ الرواة من بعضِ بعضِ بسامعاتِ يف احلكمِّ البخاريَ أن اعتامدُ جيدِ الصحيحِه اجلامعِيف كتاب

 .هاَها وضوابطَ مسلم قيودُالتي حكى اإلمام

ُّومن أمثلة ذلك ما أخرجه اإلمام البخاري بسنده ، ٌأخربنـا مالـك: قـال، َ يوسـفبـن اهللا عبدَّحدثنا «: قال ،ُ

ــد ــن حمم ــن ِع ــد ب ــرمحن عب ــروة، ِال ــن ع ــب، َع ــن زين ــلمة، َع ــن أم س َع َ ــا، َِّ ــت، ريض اهللا عنه ــكوت إىل : قال ُش

ُوحدثني حممد) ح(، ^ اهللا ِرسول ُّ أيب زكريـا الغـساينبن حدثنا أبو مروان حييى: قال، ٍ حرببن َُّ َّ ، ٍعـن هـشام، َّ

َعن أم سلمة، َعروةعن  َأن رسـول: ^ النبـي ِزوج؛ ريض اهللا عنهام، َِّ ، َ اخلـروجَوأراد، وهـو بمكـة،  قـال^ اهللا َّ

ِومل تكن أم سلمة طافت بالبيت
َ َوأرادت اخلروج، ُّ

ُّإذا أقيمـت صـالة الـصبح فطـويف (: ^ اهللا ُفقال هلـا رسـول، ِ ُ

ِعىل بعريك ُوالناس يصلون، ِ ِّفلم تصل، ْففعلت ذلك، ُ  .)٣(»)ْ حتى خرجتُ

ِ احلافظ ابن حجر معلقا عىل هذا احلديثقال ً َ ُِّ َ ُُ عـن أم ، عن عروة(قوله ،  عروةُابن: هو) عن هشام(: هُقول«: ٍ

) عـن زينـب(وقولـه ، )عن أم سلمة، ت أيب سلمةبن عن زينب، َعن عروة(: ِّ لألصييلَووقع، ِكذا لألكثر) سلمة

ِ السكنبن ُّو عيلَفقد أخرجه أب، ٌزيادة يف هذه الطريق َ ٍ مبـرشبـن اهللاِ عبـد بـن ِّعـن عـيل، َّ ِّ َ ٍ حـرببـن ِعـن حممـد، ُ ْ ؛ َ

ِشيخ البخاري فيه ليس فيه 
ِّ َوقـد أخـرج اإلسـامعييل حـديث البـاب مـن طريـق حـسان)...زينـب(ِ ََّ َ ِ ِ ، ِ إبـراهيمبـن ُّ

ٍ هاشمبن ِّوعيل َيـضا مـن طريـق عبـدةِّوهـو عنـد النـسائي أ، َ سليامنبن ِوعبدة،  املورعبن ِوحمارض، ِ ْ َ هـم عـن ُّكل؛ ً

 ً فإنـه أدرك مـن حياهتـا نيفـاٌ ممكـنَ سـلمةِّ مـن أمَ عـروةُوسـامع. ُعن أم سلمة وهذا هو املحفـوظ، عن أبيه، هشام

 .)٤(» واحدٍ وهو معها يف بلدًوثالثني سنة

َفابن حجر رمحه اهللا رجح أن املحفوظ هو رواية عروة عن أم سلمة ُ ََ َ َِّ َ َ َّ َ َ َ سـلمة وإن مل ِّ بأمَ عروةَ أن لقاءَرَّثم قر، ٍُ

 . بني عروة وأم سلمةِ املعارصةِ لوجودٍ ممتنعُفهو غري، يثبت

                                         
 .٦٨٢:تقريب التهذيب، البن حجر، ص: ينظر)     ١(

 .٧/١٩٤:هتذيب التهذيب، البن حجر، ص: ينظر)     ٢(

 ).  ١٥٤٦(: ، رقم..)ًمن صىل ركعتي الطواف خارجا من املسجد: باب(أخرجه البخاري يف احلج، )     ٣(

 .٣/٤٨٧: فتح الباري رشح صحيح البخاري، البن حجر)     ٤(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٦٧ 

ُّوقد أكد هذا املعنى اإلمام العيني بقوله ُ َ َسامع عروة عن أم سلمة ممكـن ألن مولـده سـنة سـت وعـرشين«: َّ ٌ ُ
ٍ َ َ َِّ ،

ًوتوفيت أم سلمة قريبا من الستني َ ُّ ْ َوهو قطـني ب، ُ ُ ِ ِلـدهاَ َفـام املـانع مـن أن يكـون سـمعه أوال مـن زينـب عنهـا ثـم ، َ ُ َ ًُ ِ َ

َسمعه منْها َ
ِ ِ«)١(. 

 ِ التي هـي عـىل رشطِ األصولِ يف أحاديثٌ سلمة داخلِّ عن عروة عن أمُّ الذي ذكره البخاريُوهذا احلديث

 : والدليل عىل ذلك أمران، كتابه الصحيح

ِموضوع الرتمجة التي ساقها: األول
ًواف خارجـا مـن َّ ركعتـي الطـّ من صـىلُباب(:  بقولهِ للبابَترجمفقد ، ُ

: حيـث جـاء فيـه، )عـروة عـن أم سـلمة(ُ إال احلديث الثاين الذي فيـه ِ الرتمجةِوال يشتمل عىل موضوع، )املسجد

ْفلم تصل حتى خرجت( َّ َُ ََ َْ ِّ َ  ٍي إشـارةفليس فيـه أ، )عروة عن زينب عن أم سلمة( األول الذي فيه ُوأما احلديث، )َ

 النـاس ِطـويف مـن وراء: أين أشتكي قـالملسو هيلع هللا ىلص اهللا  شكوت إىل رسول«: إذ تقول فيه أم سلمة،  الرتمجةِإىل موضوع

 .)٢(» مسطورٍ وكتابِ البيت يقرأ بالطورِيصيل إىل جنبملسو هيلع هللا ىلص اهللا  ُ ورسولُفطفت، ٌ راكبةِوأنت

َخـاري قـد جتـوز فيـه حيـث عطـف الطريـق الب«: ي احلديثني بقولهَ لفظِ إىل اختالفُّ اإلمام العينيَوقد أشار َ َ َّ ُّ

ِالثاين عىل الطريق األول َّ ِ أن اللفظني خمتلفان فإنه أخرج هذا احلديث بالطريق األول بعـني هـذا اإلسـناد ُواحلال، ِ ِ ِِ َّ َِ َ ََّّ ِ

ِباب إدخال البعري يف املسجد للعلة(يف  ِ ِ َِّ ْ ِ َوكـذلك أخرجـه ، نحوه، إىل آخره، ٍعن مالك، َ يوسفبن اهللاِ عبدعن ، )ِ

ِباب طواف النِّساء بالرجال(يف 
ِّ

ِ ٍعن قريب) ِ َ َعن إسامعيل، ُ ٍعن مالك، ِ
 .)٣(»إىل آخره، َ

ِطريقة سوقه للسنَدين: األمر الثاين َ ه ِبـسند)  عـن أم سـلمةٍعروة عـن زينـب( حديث ُّ البخاريَحيث ساق؛ َ

 َإن اكتفـاء:  ذلـك يمكـن القـولِومن خالل، ًبسنده ومتنه كامال) عروة عن أم سلمة (َثم ساق حديث، دون متنه

،  الثـاينِ الـسند عـىله إنام كانَ عىل أن اعتامدٌدليل، ه ومتنهَ سندَ األول دون الثاين الذي أوردِ السندِالبخاري بسياقة

 .واهللا أعلم

                                         
  ٩/٢٧٠: عمدة القاري رشح صحيح البخاري، للعيني)    ١(

: ، رقـم)طواف النساء مع الرجال: باب(، ويف احلج، )٤٥٢: (، رقم..)إدخال البعري يف املسجد للعلة: باب(أخرجه البخاري، يف املساجد، )    ٢(

)١٥٣٩  .( 

   ٩/٢٧٠: عمدة القاري رشح صحيح البخاري، للعيني)    ٣(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٦٨ 

ِرواية قيس: ًومن األمثلة يف صحيح البخاري أيضا فقـد ، ٍ ربـاحبن ٍ أيب حازم عن الصحايب اجلليل باللبن ُ

ً له البخاري حديثا قال فيهَأخرج أن ، ٍعـن قـيس، ُحـدثنا إسـامعيل: قـال،  عبيـدبـن ِعن حممـد، مريُبن ناحدثنا «: ُّ

ٍبالال قال أليب بكر َإن كنت إنام اشرتيتني لنفسك فأمسكني: ً َّ َ َّوإن كنت إنام اشرتيتني هللا فدعني وعميل هللا، ْ َ ْ«)١(. 

 املـديني قـال عـن روايتـه عـن بـن َّ عـيلَ اإلمـامَّحتى إن،  قطٍ يف خربٍ ببالل أيب حازم مل يثبت لقاؤهبن ُفقيس

ِلكن البخـاري أخـرج لـه لوجـود املعـارصة، )٢(» ومل يلقهٍروى عن بالل«: بالل ِ
َ ِوالقـرائن الـشديدة الدالـة عـىل ، َّ َِّ

ِومن هنا تعقب احلافظ العالئي كلمة ابن، التلقي والسامع ُّ ُ ًيف هذا القـول نظـر فـإن قيـسا مل : ُلتق«: ِ املديني بقولهََّ ٌ
ِ

ِّوقد ورد املدينة عقب وفاة النبي، ًساِّيكن مدل
ِ ِ

َ ُوالصحابة هبا جمتمعون، ملسو هيلع هللا ىلص ََ ُفإذا روى عـن أحـد الظـاهر سـامعه ، ُ ُ ُ
ٍ

 .)٣(»ِمنْه

ِّ التي حتف هبا القرائن املرجِ باملعارصةِّ البخاريَ اكتفاءُمما يؤكد، ًوأخريا ُ ُحة ما قاله حممدُّ ُّ طـاهر املقـديس بـن َ ٍ

ِـ صاحب كتاب) ه٥٠٧ت ( ِرشوط األئمة الستة ـ: ُ ِ َإن كل من أخرجـا حديثـه يف هـذين الكتـابني«: ِ َ وإن تكلـم  ـََّ َّ

ًفيه بعض النَّاس ـ يكون حديثه حجة ُ َُّ ُ ِ ٍمل خيرجـا إال عـن ثقـة، ُرمحة اهللا علـيهام، إذ كانا؛ ِلروايتهام عنه يف الصحيح، ُ ُ 

ــوترية إىل أن يــصل اإلســناد إىل الــصحايب ُتمــلحي، ٍ حــافظٍعــدل ــن تقدمــه عــىل هــذه ال ــسامع مم ــده ال ِّ ســنُّه ومول ُ ََ ِ
َ ُ

 .)٤(»ِاملشهور

ُهـي املعـارصة ، ُّ هبا البخاري عىل اللقاءُ التي يستدلَ أن املعارصةُ ذكرها يدركَ لألمثلة التي سبقَلكن املتأمل

 .واهللا أعلم،  إىل دليلُ اللقاء هو الذي حيتاجِ عدمَعل احتاملمما جي،  الوضوحَ فيها شديدةُالتي تكون القرائن

 : )ه٢٧٧(أبو حاتم الرازي : ًسادسا 

َ أيب حاتم الرازي من املتعارصين اللذين مل يثبت لقاء أحدمها بـاآلخر عنـدهُويظهر موقف ِ َ ِ ِ
ُ ِ ِ ِمـن كالمـه عـىل ، َ ِ

َحديث روي من طريق التـابعي أيب إدريـس اخلـوالين َِ ُ
ِّ مالـك األشـجعيبـن ِ عـوفصحايب الـعـن، ٍ

 الـصحايبو، ٍ

ِحيتمل أن يكون أبو إدريـس قـد سـم«: ُحيث قال، َ شعبةبن َاملغرية ُ َ َ ًع مـن عـوف واملغـرية أيـضاُ َ ٍ
ِفإنـه مـن قـدماء ؛ َ

ِتابعي أهل الشام ٌوله إدراك حسن، ِ ٌ«)٥(. 

                                         
 ) ٣٥٤٥: (، رقم) رباح موىل أيب بكر ريض اهللا عنهامبن باب مناقب بالل(أخرجه البخاري، يف فضائل الصحابة، )   ١(

   ١٦٨:املراسيل، البن أيب حاتم، ص: ، وانظر٥٠:العلل، البن املديني، ص)   ٢(

  ٢٥٧:كام املراسيل، للعالئي، صجامع التحصيل يف أح)   ٣(

  ١/٣:  طاهر املقديسبن اجلمع بني رجال الصحيحني، ملحمد)   ٤(

 .١/٤٠: العلل، البن أيب حاتم)     ٥(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٦٩ 

؛ )يف أواخـر سـنة ثـامن ( حنـنيزوةَ غَم عاَِدلُ أيب إدريس اخلوالين ـ الذي وَ سامعْفأبو حاتم الرازي مل يستبعد

ــويف ســنة )١(ملسو هيلع هللا ىلص ِّ النبــيِيف حيــاة ــن عــوف)٢( )ه٨٠( وت   فيهــاتــويفو  يف الــشامَ ســكن مالــك الــذيبــن ِ ـ  م

 ٌه هلـام ظـاهرةَألن معارصتـ؛ )٤()ه٥٠( تويف سـنةو،  الشامَ فتوحَدِ شه شعبة الذيبن ومن املغرية، )٣()ه٧٣( سنة

ِفإنه من قدماء تابعي أهل الشام«: ن قوله السابقُوهذا ما يفهم م، ال شك فيها ِ ٌوله إدراك حسن، ِ ٌ« . 

ٍسألت أيب عن حديث رواه «: قال، ه أيب حاتم الرازي ما ذكره ابنُِ عىل مذهبِومن األمثلة  بـن الـرمحن عبـدُ

َعن ضـمرة،  أيب قتادةبن اهللا عبدعن ، عن أيب إسحاق، عن أبيه، ٍرشيك ٍ أنـيسبـن اهللا عبـد بـن ْ عـن ، عـن أبيـه، ُ

َسـمع أبـو إسـحاق مـن : ُقلت أليب، )٥()ٍليلة القدر ليلة ثالث وعرشين(: قال، ^ِّالنبي 
 أيب قتـادة؟ بـن اهللا عبـدِ

َوأبو إسـحاق اهلمـداين هـذا احلـديث،  أيب خالدبن ُإسامعيل:  أيب قتادةبن اهللا عبدقد روى عن : فقال َّفيـدل أن ؛ ْ ُّ

َ أيب قتادة قدم الكوبن اهللا عبد
ِ  .)٦(»َفةَ

:  أيب قتـادةبـن اهللا عبد من ٌّ وهو كويف)ه١٢٩ت(لسبيعي  أيب إسحاق اِ عىل سامعَّفأبو حاتم الرازي استدل

ً أيب خالد وهـو كـويف أيـضا روى هـذابن َبأن إسامعيل  عـىل أن ُّوهـذا يـدل،  أيب قتـادةبـن اهللا عبـد عـن َ احلـديثٍ

َحتى سمع من،  الكوفةَمِ أيب قتادة قدبن اهللا عبد
لكنـه اسـتنتج مـن ، م بالـسامعَفأبو حـاتم مل يعلـ، ه هذان الراويانِ

 .ًدليال عىل اللقاء والسامع،  الشيخ وتلميذهِ بلدِ واحتادِاملعارصة

 : )ه٣١١( خزيمة بن أبو بكر: ًسابعا

 جنـدب قـد بـن مـسلم«:  حـزامبـن ِعـن حكـيم،  جنـدببـن  أورده عن مسلمٍ خزيمة بعد حديثُ ابنقال

ِع من ابن ِسم ٍعمر غري يشءَ
َ ًأمـرين ابـن عمـر أن أشـرتي لـه بدنـة: وقال، َ َ َفلـست أنكـر أن يكـون قـد سـمع مـن ، َُ

ِ َِ ُ ُ

ٍ حزامبن ِحكيم َ ِ«)٧(. 

                                         
 . ٧/٣٧: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)     ١(

 .   ٢٨٩:تقريب التهذيب، البن حجر، ص: ينظر)     ٢(

 .  ٤٣٣:، وتقريب التهذيب، البن حجر، ص٤٧/٤٣: تاريخ دمشق، البن عساكر: ينظر)     ٣(

 .  ٥٤٣:تقريب التهذيب، البن حجر، ص: ينظر)     ٤(

غريـب مـن حـديث أيب إسـحاق الـسبيعي، عـن «: ، وقـال)٤/١٨٩: أطراف الغرائـب واألفـراد(أخرج هذه الرواية الدارقطني يف األفراد )     ٥(

ُ أيب قتادة، عن ضمرة، وهو ابن عبن اهللا عبد . » رشيـك عـن أبيـهبـن الـرمحن ٌ أنيس، عن أبيه، تفرد به رشيك عنه، وتفرد به عبـدبن اهللا بدَ

رس) ١١٦٨: (، رقـم)ًاستحباب صوم ستة أيام من شـوال إتباعـا لرمـضان: باب(وأخرج مسلم يف الصيام،  ِمـن طريـق ب  سـعيد، عـن بـن ُـ

 .ُ أنيسبن اهللا عبد

 .٣/١١٣: العلل، البن أيب حاتم)     ٦(

 .١/٩٩:   التوحيد، البن خزيمة)  ٧(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٧٠ 

َومقــصود ابــن خزيمــة مــن هــذا التعليــق الــذي ذكــره َ ِ َ ِ ُأنــه إذا كــان مــسلم: ُ الــذي تــويف ســنة ، ٍ جنــدببــن َّ

َقــد ثبــت ســامعه مــن ابــن عمــر، )١()ه١٠٦( ِ ُ َ َفلــيس مــن املــستنكر أن يــسمع مــن ، )٢( )ه٧٣( ســنة الــذي تــويف، َ ِ َ َ

َ حـزام الــذي تـويف قبلـهبـن ِحكـيم َ َبحـوايل ثـالث عــرشة سـنة]  جنــدببـن أي قبــل مـسلم[ ٍ َ ْ َألن ابـن عمــر؛ )٣(َ َ ،

ِ جندب كانوا مقيمني يف املدينة املنورةبن َومسلم، ًوحكيام َ كـان «: ٍ سـعدُ جندب كـام قـال ابـنبن َوألن مسلم، )٤(ٍ

 . ُوغري مستبعد ٌممكنٍ حزام بن ِوبالتايل فلقاؤه بحكيم؛ )٥(»ًاكبري

 : )ه٣٥٤( حبان بن أبو حاتم: ًثامنا 

ُأثبت ابن حبان : ومـن ذلـك، ٍ يف أمثلـة عديـدة عن طريق املعـارصة بيـنهمِ بني الرواةِ والسامعِ اللقاءَ حصولَ

ُ حـديثا وردت فيـه العنعنـةَد أن أوردحيث قـال بعـ، اهللا عبد بن ِ أسلم من جابربن ِ زيدَه سامعُإثبات  بـن ِ بـني زيـدً

ِ أسلم سمبن ُزيد«: اهللا عبد بن ِأسلم وجابر َألن جـابرا مـات سـنة؛ اهللا عبـد بـن َ جابرَعٍ َ تـسع وسـبعنيً  َومـات، ٍ

ِأسلم موىل عمر يف إمارة
، وكـان عـىل املدينـة إذ ذاك،  احلكـمبـن ُوصىل عليـه مـروان،  ومخسنيٍ معاوية سنة بضعُ

َوقد عمر،  أسلم سنة ست وثالثني ومئةبن ُومات زيد، ً جابرا وهو كبريَعِك عىل أنه سمُّذا يدلفه ِّ ُ«)٦( . 

 : )ه٣٨٥( الدارقطني أبو احلسن: ًتاسعا

ــديث أورده مــن طريــق ُفهــمُوي ــن هــذه املــسألة مــن ح ِ موقــف الــدارقطني م َ
ٍ ِ ِ

ِّ ُ َّ ــدُ َ هليعــة عــن بــن اهللا عب ََ

ُ هرمز األعربن الرمحن عبد ِإذ إنه ملا سئل عن سـامع ابـن هليعـة مـن األعـرج، َعن أيب هريرة، ِجُ َِ َ ََّ ِ َ ِ ُ ، ٌصـحيح«: قـال، َّ

                                         
 . ٥٢٩:تقريب التهذيب، البن حجر، ص: ينظر)    ١(

 .٣١٥:تقريب التهذيب، البن حجر، ص: ينظر)    ٢(

، ويبدو )ه٥٤(ُ، وذهب أكثر املؤرخني إىل أنه تويف سنة )ه٦٠( حزام كانت سنة بن هذا عىل قول اإلمام البخاري الذي ذكر أن وفاة حكيم)    ٣(

ألنـه كـان «ٌّ التحديدين تقريبي، وكل منهام ال يلتئم مع قول مجيع املؤرخني بأنه عاش ستني سنة يف اجلاهلية وستني سنة يف اإلسالم؛ أن كال

وذلك قبل :  عقبة عن أيب حبيبة موىل الزبري عنه، قبل عام الفيل بثالث عرشة سنة، وحكى الواقدي نحوه، وزادبن ُمولده، كام رواه موسى

َوهو غري ملتئم أيضا بذلك حتديدا مع أقوال وفاتـه كـام ال خيفـى، وحتديـد أن مولـده قبـل مولـد النبـي ... بخمس سننيملسو هيلع هللا ىلص بي ِمولد الن َُّ ً ً ٍِ
ملسو هيلع هللا ىلص ُ

فتح املغيث برشح ألفيـة : ينظر. »َبخمس سنني ال يلتئم مع كونه قبل الفيل بثالث عرشة سنة، مع القول بأن مولده الرشيف كان عام الفيل

 .٤/٣٣١: وياحلديث، للسخا

، وتـاريخ مدينـة دمـشق، ١٥/٣٣٣: ، وهتذيب الكـامل، للمـزي٥/٣٩٣: ، والثقات، البن حبان٧/٢٥٨: التاريخ الكبري، للبخاري: ينظر)    ٤(

 ١٥/٩٦: البن عساكر

 .١٤١: سعد، صبن الطبقات الكربى، ملحمد: ينظر)    ٥(

 ).٥٤١٨: (، رقم١٢/٢٣٧: اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، البن بلبان)   ٦(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما

َقدم األعرج مرص ُ َ
ٌوابن هليعة كبري، ِ َ ََ ُ«)١(. 

ٍ هرمز ـ الذي تويف سنة بن ِالرمحن عبد أن ِّ الدارقطنيُومقصود ُ ، )٣( ـ  ملا قدم مرص يف آخر حياتـه)٢()ه١١٧(ُ

َيعـة قـد بلـغ سـنا يمكـن أن حيمـل فيهـا عـن األعـرج هلبـن اهللا عبدكان  ِ َِ ُ ً  ٍ وتـسعني أو سـبعٍ سـنة سـتَدِلـُألنـه و؛ َ

ُفيكون عمره حني قدوم األعرج حوايل ، )٤(وتسعني ُ ُ ِإن سـامع ابـن : وهبـذا يمكـن القـول، سنة) ه٢٠(أو ) ه١٩(ُ َ َّ

ٌهليعة منه ممكن ٌصحيح«: ُّدارقطني بقوله عنه الَّوهو ما عرب، ٌوبالتايل فروايته عنه مقبولة، َ َ
ِ« . 

َّفكل هذه األمثلة والنصوص السابقة تـشري إىل أن مـذهب املحـدثني قبـل التـصنيف هـو االكتفـاء يف الـسند  ُ ُّ

ًاملعنعن باملعارصة إذا كان اللقاء ممكنا ومل يكن الراوي مدلسا وهـذا مـا حكـى ، ُوانتفت القرائن املانعة من اللقاء، ً

ً إمجاع أهل النقل عليه قديام وحديثا احلجاجبن اإلمام مسلم ً. 

ِويمكن للمتـصفح لواقـع عمـل املحـدثني بعـد التـصنيف أن يلحـظ اكتفـاء كثـري مـنهم باملعـارصة بقيودهـا  ٍ َ ِ ُ ُ

ِالسابقة كدليل عىل إثبات السامع بني الرواة ٍوسأقترص عىل رسد أمثلة لثالثة من كبـار املحـدثني بعـد التـصنيف، ٍ
ُ ،

 : وبيان أمثلتهم فيام يأيت، )الرب عبدوابن ، يهقيوالب، احلاكم(: وهم

 : )ه٤٠٥(اهللا احلاكم  عبدأبو : ًأوال

ِ إثر يف احلاكمقال ِ حديث أخرجـه مـن طريـق ثابـت البنـاينْ ٍ ِ مغفـلبـن اهللا عبـدعـن ، ٍِ َّ هـذا «: ريض اهللا عنـه، َ

ٍحديث صحيح عىل رشط الشيخني إذ ال يبعـد سـامع ثابـت مـن  ِ
ُ ُ ْ َ ٌُ ِ ٍ مغفـلنبـ اهللاِ عبـدٌ َّ البخـاري : أي[ وقـد اتفقـا، ُ

َعىل إخراج حديث معاوية] ومسلم ِ َ قرةبن ِ َّ ُ
ِحديث محيد)٦(]و[ )٥( ٍ هالل عنهبن ِ ًوثابت أسن منهام مجيعا، ِ ُ ٌ«)٧( . 

َّأي بام أن ثابتا البناين َ سنا من معاويةَ كان أكربً  ُبعـدفـال ي،  املغفـلبن اهللا عبدهام عن ُ روايتْتَلِبُوقد ق،  ومحيدً

 .واهللا أعلم، )٨( املغفلبن اهللا عبدمن ،  هذهُواحلال، ٍ ثابتِ روايةُقبول

                                         
 .١١/١٢٨: العلل الواردة يف األحاديث النبوية، للدارقطني)   ١(

 .٣٥٢:تقريب التهذيب، البن حجر، ص: ينظر)   ٢(

 .٥/٧٠: سري أعالم النبالء، للذهبي: ينظر)   ٣(

 .٨/٢٠: سري أعالم النبالء، للذهبي: ينظر)   ٤(

َّقرة(لضبط كلمة : ينظر)   ٥(    ٧/٢٠٣:  ضبط أسامء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم، البن نارص الدين الدمشقيتوضيح املشتبه يف): ُ

 .   ، وقد أبدلتها حتى يستقيم الكالم)عىل(يف املطبوع )   ٦(

 .٢/٥٠٠: املستدرك عىل الصحيحني، للحاكم)   ٧(

َبالرجوع إىل قوائم الوفيات لكل من هؤالء الرواة يظهر أن عبد)   ٨( ً، وأن ثابتـا تـويف سـنة بـضع )ه٦٠(و) ه٥٧(غفـل تـويف بـني سـنة  املبـن اهللا َ

 هالل فالظاهر أنه بقـي إىل بن ، وأما محيد)ه٧٦(عن عمر يناهز ) ه١١٣( قرة فتويف سنة بن ، وأما معاوية)ه٨٦(وعرشين عن عمر يناهز 

 

٥٧١ 



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٧٢ 

 : )ه٤٥٨(البيهقي أبو بكر : ًثانيا

ِ عىل اإلمام الطحاوي الذي أنكر روايـة قـيسِهِّ ردِ يف معرضُّ البيهقيقال َ ََّ ِّ َ ِ سـعد عـن عمـروبـن ِ : ٍ دينـاربـن ٍ

ِالذي يقتضيه مذهب أهل احلفظ والفقه يف« ِ ِ ُ قبول األخبار أنه متى ما كان قيسُ َُّ ِ ِ ، والراوي عنـه ثقـة،  سعد ثقةبن َ

ٌ سـعد مكـيبـن ُوقـيس، ً بالتـدليس كـان مقبـوالٍ معـروفَوكـان غـري، هُّه ولقيـثم يـروي عـن شـيخ حيتملـه سـنُّ َ
ٍ ،

ٌ دينار مكيبن ُوعمرو ًعمـن هـو أكـرب سـنا، ٌوقد روى قـيس، ٍ ُ ًوأقـدم موتـا، َّ ، ٍ أيب ربـاحنبـ ِعطـاء(: ٍمـن عمـرو، ُ

َوروى عن عمرو م، )ٍربَ جبن ِوجماهد ِن كان يف قـرن ـ أيٍ
ْ ًيف سـن ـ قـيس وأقـدم لقيـا منـه: َ َ ِّ

ِ ُِ َ  أيب متيمـة بـن ُأيـوب: ٍ

ُّالسختياين
ِ

ٍ جبريبن ِوروى عن سعيد، ٍ مالكبن َفإنه رأى أنس، َّ َ فمـن أيـن جـاء ، ٍ دينـاربـن ِثم روى عن عمـرو، ُ

ٍإنكار رواية قيس عن عمر ٍ ِ
 .)١(»!و؟ُ

 . إىل أن ذلك هو مذهب املحدثني والفقهاءَوذهب، ً دليال عىل السامعِ اكتفى باملعارصةُّفاإلمام البيهقي

 : )ه٤٦٣(ُّالرب األندليس  عبدُابن : ًثالثا   

ِالرب حديثا من رواية عبد ُبعد أن أورد ابن  ْمل يـسمع: ٌقـال قـوم«: قـال، اهللا عبد بن ِعن جابر، َ أسلمبن ِ زيدً

ِ أسلم من جابربن ُزيد ٍوسامعه من جابر غـري مـدفوع عنـدي.  منهَعِسم: وقال آخرون، اهللا عبد بن َ ُ ٍ  َعِوقـد سـم؛ ُ

َمن ابن عمر ِوتويف ابن عمر قبل جابر، ِ َ َ ٍحو أربعة أعوامبن اهللا عبد بن ُ ِ ٌتويف جابر؛ ِ َ سنة ثامن وسـبعنيَ ٍ ُوتـويف ابـن ، َ َ

َعمر سنة أربع وسبعني ٍ َ  َاهللا بعـد أن أثبـت عبـد بـن ِ أسـلم مـن جـابربـن ِ زيـدَ سـامعْ يـستبعدالرب مل عبد ُنفاب .)٢(»َ

 . املعارصة بينهام

*  *  * 

ُّويف ختام هذه املسألة ال بد من التنبه إىل أن  َ يف حـال املعـارصة عنـدما يكـون ِ بالـسامع املحـدثنيِ مجهورَكمُحَّ َ

ًاللقاء ممكنا َال بد أن يضاف إليه القيدان ا، ُ ٍعـدم وجـود قرينـة: آلخـران ومهـاُ ِ
ِ تـرجح عـدم اللقـاءُ

َ ُ ِّ ِوعـدم وجـود ، ُ
ُ

أخـذ املحـدثون هبـا ومل يكتفـوا ، فلو كان هنـاك قرينـة عـىل عـدم سـامع الـراوي ممـن عـارصه، ٍتدليس من الراوي

 . باملعارصة

ِومن األمثلة التي تشري إىل عدم اكتفـاء املحـدثني باملعـارصة للحكـم بـسامع الـرواة ِ
 ابـن أيب حـاتمذكـره مـا ، ُ

                                         
، وتقريب التهـذيب، ٥/٣١١: بالء، للذهبي، وسري أعالم الن١/٦٠٠: الكاشف، للذهبي: ينظر. قريب سنة عرشين ومئة كام قال الذهبي

 .١٠/١٩٥: ، وهتذيب التهذيب، البن حجر٥٣٨، ١٣٢، ٣٢٥:البن حجر، ص

 .٤٠٢، ٧/٤٠١: معرفة السنن واآلثار، للبيهقي)   ١(

 . ٣/٢٥١: الرب التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، البن عبد)   ٢(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٧٣ 

ً عثامن شيئابن َ من أبانْ مل يسمعُّالزهري: قال أيب«: حيث قال، )ه٣٢٧ت( َ ُال ألنه مل يدركه؛ ُ ُ ُْ ِ ْ ُقد أدركـه، َّْ َ َوأدرك ، َ َ

ُمن هو أكرب منه ُولكن ال يثبت لـه الـسامع منـه، ََ ُ َ َّْ َ َكـام أن حبيـب، ُ َ أيب ثابـت ال يثبـت لـه الـسامع مـن عـروةبـن َّ ُُ ُ ُ ََّ
ٍ  بـن ِ

ُوهو قد سمع ممن هو أكرب منه، ُّالزبري ْ ََّ
ِ َغري أن أهل احلديث قد اتفقوا عىل ذلك، ِ ُ َ َِّ ِ َ ٍواتفاق أهل احلـديث عـىل يشء ، َ ِ ِ ُ

ًيكون حجة َُّ ُ«)١(. 

 عـثامن الـذي تـويف سـنة بن وبني أبان، )٢( )ه١٢٥( الذي تويف سنة ِّة بني اإلمام الزهريَ املعارصِفمع وجود

 وحـدها ال تكفـي َوهذا يعني أن املعارصة،  من أبانِّ الزهريِ سامعِ عدم ثبوت عىل ابن أيب حاتمَدَّأك، )٣()ه١٠٥(

 . السامع كام يف هذه احلالةِ عىل عدمٍ دليلِ وجودِ من عدمَّبل ال بد،  السامعِإلثبات

 :  احلديث املقبول من الشذوذ والعلةِّ خلوُاشرتاط: املسألة الثانية

 ُاتـصال: وهـي، فهم من نـصوصهمُ كام يٌ التصنيف ثالثةَاحلديث املقبول عند املحدثني قبل َم أن رشوطَّتقد

ُ كان هـذا االخـتالل ٌسواء، ُ الثالثة يسمى علةِ يف هذه الرشوطٍ اختاللَّوأن أي، ُوضبطه،  الراويُوعدالة، السند

ًرا أو خفيــاظــاه ــُ والنقــصانُفالزيــادة. ًيكــن مــؤثرا احلــديث أو مل ِ أصــلِ يف صــحةًوســواء كــان مــؤثرا، ً  ُبْ والقل

ِ خلو احلديثَ قبل التصنيف املحدثونُ العلل التي يشرتطِها من أنواعُّ كلُوالتصحيف
 . منهاِ الصحيحَّ

ِ أيضا أن من رشوطَمَّوتقد  ويف، ِ والعلـةِه مـن الـشذوذَّ خلـوِ التـصنيفَ املحـدثني بعـدد املقبـول عنـِ احلديثً

فـام . ط يف الـسندْ الـسقُوغـري،  الـراوي وضـبطهِ يف عدالةِ الطعنُ غريَ والعلةَ أن الشذوذ إىلٌ إشارةِ هذا القيدِزيادة

ط يف سـنده؟ ومـا ْه والـسقِن يف رواتـْه مـن الطعـِّ خلوِ مع اشرتاطِ من العلةِ املقبولِ احلديثِّ خلوِ اشرتاطُهو وجه

  العلة؟ه منِّ خلوِ اشرتاط إىلً إضافةِ احلديث من الشذوذِّ خلوِ اشرتاطُوجه

 يف ِطْ يف الـرواة والـسقِه من الطعـنِّ خلوِ إىل اشرتاطً من العلة إضافةِ احلديثِّ خلوِ اشرتطُأما وجه: ُاجلواب

ٍ غامـضة قادحـة فيـهٍ خفيةٍ عن أسبابٌعبارة« بأهنا َفوا العلةَّ املحدثني بعد التصنيف عرَّفهذا ألن، السند بـام و، )٤(»ٍ

 مـن ِ احلـديثِّ خلـوِاشـرتاطَّكان ال بد من ، ُ واخلفيةُ الظاهرةُتى تنتفي عنه القوادحً ال يكون مقبوال حَ احلديثَّأن

 . اخلفيةُ التي هي القوادحِالعلة

                                         
       .١٩٢:املراسيل، البن أيب حاتم، ص)   ١(

 .٥٠٦:تقريب التهذيب، البن حجر، ص: ينظر)   ٢(

 .٨٧:تقريب التهذيب، البن حجر، ص: ينظر)   ٣(

 .١٨٧:معرفة أنواع علم احلديث، البن الصالح، ص)   ٤(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٧٤ 

وأمـا ،  يف ضـبطهُوالطعـن،  الـراويِ يف عدالـةُوالطعـن، ِ الـسندُ هي انقطـاعَ الظاهرةَوبيان ذلك أن القوادح

ِالتي ال تكتشف إال من ق ُ الغامضةُ اخلفيةُ فهي العللُ اخلفيةُالقوادح  ِ الروايـاتِعُّ تتبـِ النقاد مـن خـاللِ جهابذةَلَبُ

 . الناقلني هلاِ والرواةِ الطرقِ يف اختالفِوالنظر، هاِومجع

ِولو كان تعريف العلة عند املحدثني بعد التصنيف شامال لكـل أنـواع العلـة الظـاهرة واخلفيـة والقادحـة يف  ِ ِّ ً ُ

ِأصل احلديث وغري القادحة ُلدخل انقطاع السند والطعـن يف الـرواة ، ُكام هي احلال عند املحدثني قبل التصنيف ،ِ َ

ِولكـان هنـاك إشـكال يف اشـرتاط خلـو احلـديث مـن العلـة مـع اشـرتاط اتـصال الـسند ، ِيف أسباب علة احلـديث ِ ِ
ِّ ٌ ََ

 .ِواشرتاط عدالة الرواة وضبطهم

ِفبـسبب وجـود ، ِه مـن العلـةِّ خلـوِ اشـرتاط إىلًإضـافة، ِذ من الشذوِ املقبولِ احلديثِّ خلوِ اشرتاطُوأما وجه ِ

ِبعض احلـاالت  َّأي إن املحـدث الناقـد ؛ هـاُ نوعَفَعـرُ أن يِ دون مـنِ يف احلـديثِ العلـةُ فيهـا عالمـاتُالتـي تظهـرِ

َيستنكر الرواية ويرى شذوذها ُلكنه ال يقف عىل نوع العلة التي يعلله هبا، ُ ِّ ُ. 

ه يف َ احلـاكم قبلـَ يف ذلك اإلمامَ تابعِ والعلةِ من الشذوذِ الصحيحِ احلديثَّ خلوَرتطُوابن الصالح عندما اش

ِ ومـن خـالل فهـم كـالم احلـاكم يمكـن أن نـدرك وجـه اشـرتاط خلـو احلـديث مـن . واملعلـولِّ بني الشاذِالتمييز ِ
ِّ َُ ِ ِِ ِ

ِّالشذوذ إضافة إىل اشرتاط خلوه من العلة
ِ ًِ.  

ُ مـا يوقـف عـىل علتـهَفإن املعلول، وهو غري املعلول،  من الرواياتُّالشاذ«: )ه٤٠٥ت (احلاكماإلمام قال  ؛ ُ

ٍ حديث يف حديثَأنه دخل ٍأو وهم فيه راو، ٌ َ َ ٌأو أرسله واحد فوصله واهم، َ َ ُفإنـه حـديث يتفـرد بـه ، ُّفأمـا الـشاذ؛ ٌَ َّ ٌ

ِثقة  من الثقات ٌوليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة، ٌ ٌ ِ«)١(. 

ُ إدراكه ومعرفتُ الذي يمكنُعند احلاكم هو اخلطأ ُفاملعلول ،  الروايـاتِدُّ وتعـدِ الـرواةِ اخـتالفِه من خـاللُ

ِّعرف املحـدَفقد ال ي، ُ  أو املنكرُّوأما الشاذ َث نـوعُ  ال ٍ الـراوي بأصـلِدُّ تفـرِ عليـه مـن خـاللُّوإنـام يـستدل،  علتـهُ

َحيتم ِّف املحدِرْعَ ي قد الُفاحلديث املنقول، وعىل هذا. هِ من مثلُلُ َث نوع علتهُ  ُويكـون، )ً لـه علـةُال أعلم(فيقول ، ُ

ُد فيه بأصل ال حيتمل من مثلهَّراويه قد تفر ُ  . فيصفه بالشذوذ والنكارة؛ ٍ

ِ خاليا من العلةُ املقبولُمن أجل أن يكون احلديثو ِ التي يمكن إدراك نوعها باالختالفً ِ ُ  أو ِومـن الـشذوذ، ُ

ُ ال حيتمـلٍ الراوي بأصـلِدُّمكن أن ينتجا عن تفرُ اللذين يِالنكارة  َ معهـام تعليـلُثِّ املحـدُوال يـستطيع، هِ مـن مثلـُ

                                         
 .     ١١٩:معرفة علوم احلديث، للحاكم، ص)    ١(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٧٥ 

ِ الصالح خلو احلديث الصحيح من الـشذوذ ُ احلافظ ابنَاشرتط، واهللا أعلم، من أجل ذلك. ٍدةَّ حمدٍ بعلةِاحلديث ِ
َّ

ِّإضافة إىل اشرتاط خلوه من 
ِ  .العلةً

ُسـألت أبـا زرعـة عـن «: قـالحيـث ) ه٣٢٧ ( أيب حـاتمُ إىل هذا املعنى ما ذكـره ابـنُ التي تشريِومن األمثلة ُ

ُحديث رواه بقية َعن ابن عمر، ٍعن نافع، ُعن عبيد اهللا، ٍ َ ُ ِأنه مل يكـن يـرى بـالقز واحلريـر للنـساء (: ^ِّعن النبي ، ِ ِّ ُ

ٌ؟ فقال أبو زرعة هذا حديث منكر)١()ًبأسا َُ ًتعـرف لـه علـة؟ : ُقلت. ٌ ُ ِ نـوع علـة ْفِفـأبو زرعـة مل يعـر .)٢(»ال: قـالِ
َ

ٌ منكرَ يرى أن احلديث كانلكنه، احلديث  .)٣( عند ابن الصالحٍ بمعنى واحدُّ والشاذُواملنكر، ُ

 :  يف قبول احلديثِ الطرقِدُّأثر تعد: املسألة الثالثة

: مهـا، ِ أنـواع القبـول نـوعني مـن بـنيِ ال بـد مـن التمييـزِبـول احلـديثَ يف قِ الطرقِدُّتعدقبل احلديث عن أثر 

 .ُه الذي نسب إليهِ احلديث إىل مصدرِنسبةُقبول : ًثانياو،  عليه احلديثَّاملعنى الذي دلُقبول : ًأوال

 َ يف أحاديـثُ عليه احلـديثَّ املعنى الذي دلِ ورودِفيكون من خالل، ُ عليه احلديثَّ املعنى الذي دلُبولَأما ق

 معنـاه فتـاوى ِأو مـشت عـىل مثـل، ُ عامـة العلـامءُأو جـرى عليـه عمـل،  الكـريمِرآن مـن القـٍأو يف آيـات، أخرى

 ُه احلـافظ إليـَ أشـارمـاوهـذا .  دون نسبتهِي معنى احلديثِّقوُ التي تِأو نحو ذلك من القرائن،  والتابعنيِالصحابة

َّيعنـي احلـافظ العرقـي[نا ُ هلا شيخْبول التي مل يتعرضَّ القِ صفاتِومن مجلة«:  عندما قال)ه٨٥٢ت ( حجرُابن َ[ :

ٍ عىل العمل بمدلول حديثُ العلامءَأن يتفق ِ ُفإنه يقبل حتى جيب العمـل بـه، ِ ُ ِوقـد رصح بـذلك مجاعـة مـن أئمـة، ُ ٌ َ َّ 

 .)٤(»األصول

ُمـل قـولُوعىل هذا املعنى حي َقـد يعلـم الفقيـه صـحة «: )ه٦١١ت (َّ احلـصاربـن  الفقيـه املـالكي أيب احلـسنُ َّ ُ

ِموافقة األصول أو آية من كتابب، ِاحلديث ٍ َفيحمله ذلك عىل ق،  اهللا تعاىلِِ ُ َبول احلديث والعِ فقـول أيب . )٥(» بـهِلَمِ

وال ، ُإنـام يقـصد هبـا قبـول املعنـى الـذي دل عليـه احلـديث)  احلـديثَصـحةُقد يعلم الفقيـه ( احلصار بن احلسن

َيقصد صحة نسبته إىل من نسب إليه
ِ ُ َُ. 

                                         
 ٤٧٠ :تقدم خترجيه ص)    ١(

 .     ٤/٣٣٤: العلل، البن أيب حاتم)   ٢(

 .١٧٠:معرفة أنواع علم احلديث، البن الصالح، ص: ينظر)    ٣(

 .١/٤٩٤: النكت عىل كتاب ابن الصالح، البن حجر)   ٤(

 .١/١٠٧: النكت عىل مقدمة ابن الصالح، للزركيش)   ٥(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٧٦ 

ِأو يكـون حـديث تعـضده آيـة ظـاهرة البيـان مـن كتـاب«: )ه٥٨١ت ( اإلشـبييلاحلـق عبـدومثله قول  ُ ٌُ ٌ اهللا  ُُ

ُ أكتبهًفإنه وإن كان معتال، تعاىل َألن معه ما يقويه ويذهب علته؛ ُ َّ ِ
ُ ُ ِّ

ِ«)١(. 

وإنـام ، ولـيس مـن اختـصاصهم،  املحدثنيِلَ ليس من عمِ القبولِ من أنواعَه له أن هذا النوعُّومما ينبغي التنب

 ابـن ُمثلـه قـولو، » األصـولِ مـن أئمـةٌ بذلك مجاعةَّرصح«:  ابن حجرُولذلك قال احلافظ،  الفقهاءِلَمَهو من ع

 .» احلديثَةُقد يعلم الفقيه صح«: احلصار

ً مجيع املحدثني عىل أن صحة معنـى اخلـرب ال تـصريه حـديثاَاتفق، ومن هنا َ َُّ ِّ ُ  ألنـه كـام قـال اإلمـام الـسيوطي؛ ُ

ُاحلكـم عـىل «: )ه١٠١٤ت (وقـال مـال عـيل القـاري. )٢(»ُبـل عكـسه، ًس كل ما هو حق حديثالي«: )ه٩١١ت(

ِاحلديث بالصحة ٌكام هو مقرر عند املحدثني، ِ إنام هو بسبب اإلسنادِفْ والضعِ ُولـذا حيكـم، ال من حيـث املعنـى، َّ ُ 

ِعىل حديث قد يكون معناه مطابقا ملا يف القرآن ً ٌ بأنه موضوع وباطل ال أصٍ َ األمـر حيتمـل أن ِمع أنه يف نفـس،  لهَلٌ ُ

ًيكون املوضوع صحيحا والصحيح موضوعا ً َُ ُ«)٣(. 

ِه الذي نسِ إىل مصدرِ احلديثِ نسبةُبولَوأما النوع الثاين وهو ق ُفطريق الوصول إليه إنـام يكـون مـن ،  إليهَبُ ِ ُ

َخالل إزالة عوامل الضعف ومداخل اخللل التي يمكن أن تترسب إىل  َّ ِ ِِ ِ ِاحلـديث املنقـولِ ُّوهـذا العمـل يعـد مـن . ِ ُ

 ِ يف أثنـاء)ه٨٠٦ت( ُّوهـو الـذي أشـار إليـه احلـافظ العراقـي، ومن صـلب اختـصاصهم،  املحدثنيِ عملِصميم

ٍ احلديث من وجه آخر حيـث كـانُوجميء«: حيث قال،  املقبولِ احلديثِه عن رشوطِحديث ٌ يف اإلسـناد مـستورِ
مل ؛ ِ

ُتعرف أهليته ِام كثري الغلط وليس متهَُ َ َ َ  ِ إذا اختلفـتِ الطـرقُكثـرة«: )ه٨٥٢ت ( حجـرِ احلـافظ ابـنُمثلـه قـولو. »ً

ُاملخارج تزيد  . إىل مصدرهِ يف نسبتهًأي قوة، )٤(»ةَّ قوَ املتنُ

ُ الذي مل يثبـت خطـؤُ هو احلديثِ بكثرة الطرقَ التقويةُ الذي يقبلُاحلديثو َ وجـدت فيـه بـل، هُ ِ  مظنـة اخلطـأُ

ِّ ويمكـن إزالـة مظـان اخلطـأ .ِ راويـه بـهِدُّ تفـرِأو اعتقـاد، إسـنادهأو انقطـاع يف ،  يف رواتـهٍجهالـة ببـسب؛ واخللـل ُ ُ

ٍواخللل هذه من خالل ورود احلديث من طرق متعددة أو أوجه خمتلفة ٍ ِ ِ
ُ ٍ

ُ ُ
ِ ِ . 

ِتقويـة األحاديـث الـضعيفةوقد استعمل املحدثون قبل التصنيف يف  ِ ، )ُتابعـة واملُاالعتبـار( مـصطلحان مهـا ِ

 : وبيان هذين املصطلحني فيام يأيت

                                         
 .     ١/٧٠: األحكام الوسطى، لعبد احلق اإلشبييل)   ١(

 .     ٤٠٦:يف األخبار املوضوعة، صنقله مال عيل القاري يف األرسار املرفوعة )   ٢(

 .     ٢/٧١٦: مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، ملال عيل القاري)   ٣(

 .     ٣٨:القول املسدد يف الذب عن مسند أمحد، البن حجر، ص)   ٤(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٧٧ 

  ُّوأصله الثالثي، )ََربَاعت (ِّ اخلاميسِ من الفعلٌ يف اللغة مصدر فهواالعتبارأما َعـرب (ُ  مـن ٌوهـو مـأخوذ، )َ

ٍ واملجاوزة من يشء إىل يشءِبورُالع ٍ  .)١( آخرِ

 ِ والروايـاتِ واألسـانيدِ الطـرقُعُّ تتبـه هـوَ التصنيف وبعـدَ عند املحدثني قبلُفاالعتبار، وأما يف االصطالح

ِ إن كانت تصلح للقبولِ الروايةِ حالِملعرفة ُ ويـشري إىل هـذا املعنـى قـول برهـان . أو ال تصلح لذلكِ واالحتجاجُ ُ

ــاعي  ــدين البق ــار«: )ه٨٨٥ت(ِّال ــيشُاالعتب ــو تفت ــدثُ ه ــرقِ املح ــىل ط ــديثِ ع ــل؛ ِ احل ــةِألج ــات ِ معرف  املتابع

ِه أن تكثر التأمل فتعرب من اليشءُتوحقيق... ِوالشواهد
َ ُ ُّ َ

ِ َّ إىل غريه فتصل إىل أمور دقيقة فتتعجب منهاُ
ٍ ٍ َ ِ ِ«)٢(. 

ُ يمكـن تقويتهـا التـيِ لإلشارة إىل األحاديـث)االعتبار(مصطلح   قبل التصنيف املحدثونَوقد استعمل ُ أو ، ُ

ــا ــث يف تقويته ــاديثهم للبح ــب أح ــذين تكت ــرواة ال ــارة إىل ال ِلإلش ِ ُِ ُ ــول أيبو، ُ ــك ق ــة ذل ــن أمثل ــرازيم ــاتم ال   ح

ُ يكتـب حديثـه عـىل االعتبـارُّجابر اجلعفي«: )ه٢٧٧ت( ُ ُّوال حيـتج بـه، ُ  يف )ه٣٢٢ت (قـول العقـييلُمثلـه و. )٣(»ُ

ِليس ممن يكتب حديثه إال عىل جهة«: ) حممد األنصاريبن عصمة(ترمجة  ُ ُ  .)٤(» االعتبارُ

وال ، ُ االحتجـاج بـهُال جيـوز«: )ِّ هنـشل البـرصيبـن أبان(ة  يف ترمج)ه٣٥٤ت ( قول ابن حبانً أيضاومثله

ٍالرواية عنه بحال  بـه ُ االحتجـاجُّال حيل«: )اهللا عبد بن ِخراش(ًوقوله أيضا يف ترمجة . )٥(» االعتبارِ إال عىل سبيلُ

ِ حديثه إال عىل جهةُوال كتابة  .)٦(» االعتبارِ

ُ مـن يعتـرب بحديثـهِ الـراوي يف مرتبـةِ عىل دخولِداللة يف الُ املحدثون األلفاظ التي تستعملَوقد ذكر ومـن ، َ

ُفإنـه يكتـب حديثـه لالعتبـار،  احلـديثُإذا قيـل صـالح«: )ه٣٢٧ت ( ابـن أيب حـاتمُذلك قـول ُ وإذا أجـابوا يف ، ُ

ِالرجل بلني ً فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتباراِ احلديثِّ ُُ ُ ُح حديثـهُال يطـر... احلديثُضعيف: وإذا قالوا... ُ ؛ ُ

ُبل يعترب به َ ُ«)٧(. 

ِوإين أمثـل لالعتبـار«:  فقـالِ االعتبـارَ طريقـة)ه٣٥٤ت ( حبانُوقد مثل ابن ُ ِّ ُ مثـاال يـستدرك بـه مـا وراءهُ ًَ ُ ،

َ سلمة فرأيناه روى خربا عن أيـوببن ِوكأنا جئنا إىل محاد ً َ مل ؛ ^عـن النبـي ، عـن أيب هريـرة، عـن ابـن سـريين، َ

                                         
 .     ١٤٧:، والكليات، أليب البقاء الكفوي، ص٤/٢٠٨: مقاييس اللغة، البن فارس: ينظر)   ١(

 .     ١/٤٧٧:  النكت الوفية بام يف رشح األلفية، للبقاعي)  ٢(

 .    ٢/٤٩٨: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٣(

 .     ٣/٣٤٠: الضعفاء، للعقييل)   ٤(

 .    ١/٩٨: معرفة املجروحني، البن حبان)   ٥(

 .    ١/٢٨٨: معرفة املجروحني، البن حبان)   ٦(

 .    ٢/٣٧: يب حاتماجلرح والتعديل، البن أ)   ٧(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٧٨ 

ِ غريه من أصحاب أيوبَ ذلك اخلرب عندْنجد ِفالذي يلزمنا فيه التوقـف عـن جرحـ؛ ِ ُّ ُواالعتبـار بـام روى غـريه ، هُ ُ

ٍجب أن نبدأ فننظر هذا اخلرب هل رواه أصحاب محاديف؛ من أقرانه
ُ َُ َ واحـد مـنهم وحـدهٌأو رجل،  عنهُ َفـإن وجـد ؛ ٌ ِ ُ

ْأصحابه قد رووه َ َّعلم أن هذا قد حدث بـه محـاد، ُ َّ َ
ِ َوإن وجـد ذ، ُ ِ َلـزق ذلـك بـذلك ُ عنـه أٍ ضـعيفِلـك مـن روايـةُ ِ

ُفمتى صح أنه روى عن أيوب ما مل يتابع عليه جيب؛ الراوي دونه َ ُ َ أن يتوقف فيه وال يلـزق بـه الـوهنَّ ُ َُ َبـل ينظـر ، َّ ُ

ِهل روى أحد هذا اخلرب من الثقات عن ابن َ َفإن وجد ذلك علم أن اخلرب؛ ُ سريين غري أيوبٌ َ
ِ ُ َ ِ َ له أصل يرجـع ُ ُ إليـه ٌ

َوإن مل يوجد ما وصفنا نظر حينئذ
ِ َهل روى أحد هـذا اخلـرب عـن أيب هريـرة غـري ابـن سـريين مـن الثقـات: ُ فـإن ، ٌَ

ٌوإن مل يوجـد مـا قلنـا نظـر هـل روى أحـد، ٌ لـه أصـلَ أن اخلربَمِلُوجد ذلك ع َُ
 غـري أيب ^ ِّ عـن النبـيَ هـذا اخلـربِ

َتى عدم ذلكوم، ٌ له أصلَ أن اخلربَّفإن وجد ذلك صح، هريرة
ِ َه خيـالف األصـول الثالثـةُ نفـسُواخلرب، ُ َ َعلـم أن ، ُ

ِ ُ

َّ موضوع ال شك فيه وأنَاخلرب َّ َ ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعهٌ َ َّ َ ِ«)١(. 

َ احلـديث أو مل يتـابعِ يف روايةَعِوبُ إن كان الراوي تُ هو معرفةِ من االعتبارُفاهلدف   ترقـى بـه هـلَعِوبـُوإذا ت، ُ

  !ًه أصالِ القبول أو ال تؤثر يف تقويتِ إىل درجةُابعةهذه املت

 َتابع (ِّ الرباعيِ من الفعلٌ مصدرِوأما املتابعة فهي يف اللغة َتبع(ُوأصله الثالثي ، )َ ِ ًيقال تبعـت فالنـا؛ )َ ؛ ُ

َإذا تلوته وقفوت أثر َ  ٍ أو جـزءٍ حديثِوايةه يف رَ الراوي غريُ هي موافقةُ فاملتابعةِوأما يف االصطالح، )٢(َتهْوحلق، هََ

ِاء كانت املوافقة يف كل السند أو يفسو، منه ِّ  .)٣(ِ بعضهُ

 أيب ُحـديث«: )ه٢٣٤ت ( املـدينيبـن  مـا جـاء عـن عـيل)املتابعـة( ِ املحـدثني ملـصطلحِ اسـتعاملِومن أمثلة

َ رسية ع^ اهللا ُ رسولَبعث(: هريرة ً َنا وأمر عليهم عاصمْيَّ َ َّ   )٤()ٍ ثابتبن ً

ٌرواه معمر ِّ أيب سفيان الثقفيبن ِعن عمرو، ِّعن الزهري، َ ُ
ِ َ َعن أيب هريرة، َّ ُ ، 

ُورواه يونس ِّعن الزهري، ُُ ِ أسيدبن ِعن عمرو، ُّ
َ ِّ جارية الثقفيبن ُ  ، عن أيب هريرة، َ

                                         
 .١/١٥٥: اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، البن بلبان)   ١(

 .    ١/٣٦٢: يف مقاييس اللغة، البن فارس) تبع(مادة : ينظر)   ٢(

 . ٢/١٦٩: ، والنكت عىل مقدمة ابن الصالح، للزركيش١٧٣:معرفة أنواع علم احلديث، البن الصالح، ص: قارن)   ٣(

 أيب محـزة، عـن الزهـري، عـن بـن مـن طريـق شـعيب) ٣٠٤٥: (، رقـم...)ُهـل يـستأرس الرجـل: بـاب(اري يف اجلهاد والسري، أخرجه البخ)   ٤(

: ، رقـم...)غـزوة الرجيـع: بـاب( جاريـة الثقفـي، عـن أيب هريـرة ريض اهللا عنـه، وأخرجـه يف املغـازي، بـن  أسيدبن  أيب سفيانبن عمرو

 . أيب سفيان الثقفي، عن أيب هريرة ريض اهللا عنهبن ومن طريق معمر عن الزهري، عن عمر) ٤٠٨٦(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٧٩ 

ْفخالف مع َواحلديث عنـدي حـديث يـونس. ًرا يف إسنادهَمَ ُ ِألنـه تابعـه غـريه عـىل عمـرو؛ ُ
ُ َ ٍ أسـيدبـن َ وهـو ، ُ

 .)١(»ُابالصو

ُ حديث يونس وقال فيه عىلَ اعتمدِّ املدينيبن ُّفعيل ِ ملتابعـة غـريه لـه يف روايـة احلـديث مـن »هو الصواب«: ِ ِ

ِ أسيد بخالف معمر الذي رواه من طريق عمروبن ِطريق عمرو ِ َ ْ
 . أيب سفيانبن ٍ

: قـال، حـدثني أيب« :)ه٢٩٠ت ( حنبـلبـن  أمحـدبـن اهللا عبـد ُ قـول)املتابعة(أمثلة استعامل مصطلح ومن 

ُوذكر عنده حديث، ٍ سعيدبن ُسمعت حييى َُ
فقـال ، )٢( شـعبةبـن ِعـن املغـرية، ٍعن مرسوق، ٍعن مسلم،  األعمشِ

َن تابعـه؟ قـالَمـ: ُفقلـت أليب.  اإلنكـارَّفـأنكره حييـى أشـد، مرتني أو ثالثة!  شعبةبن  املغريةمرسوق عن: حييى َ :

ٍغري واحد
ُوأبو زياد اخللقاين،  زيادنب الواحد عبدُّأظن منهم ؛ ُ

 .)٤(» زكريابن َيعني إسامعيل؛ )٣(

َّومما ينبغي التنبه له أن ا ، أمـا متابعـة الـواهي، ُمتابعة الـراوي القـوي هي حاديثبول األَ يف قَ املقصودةَملتابعةُّ

ًفهي وإن سميت متابعة ل برهـان الـدين ُ ويؤيـد ذلـك قـو. احلـديث وإدخالـه يف مرتبـة القبـولِ فال تفيد يف تقويـةُ

ِ التفرقـة بـني الـواهي وغـريه يف تـسميةُ من تـرصفاهتم فعـدمُأما الذي يظهر«: )ه٨٨٥ت (البقاعي ٍّ كـل ِ مـشاركةِ

ِوإن كانت متابعة الواهي ال تفيد املقـصود مـن احلـديث، ًمنهام متابعة
َ ُ ُوهـو احلجيـة إذا كانـت الطريـق األخـرى ، ُ ُ

 .)٥(»َغري قوية

َ عمل املحدثني بعـد التـصنيف نلحـظ أن عملهـم متـايز عـن عمـل املحـدثني قبـل ومن خالل النظر يف واقع َ ُ

 : ِالتصنيف يف مسائل التقوية واملتابعة يف أمرين اثنني

 . تامة ومتابعة قارصةٍتقسيم املتابعة إىل متابعة: األولاألمر 

 ٌمرتبــة وأ واحــد ٌهم قـسمبـل هــي عنــد، ِ أقــسام املتابعـة أو مراتبهــا إىلُ مل يــشريوااملحـدثون قبــل التـصنيفف

ويف ذلـك ، واملتابعـة القـارصة، ُ التامـةُاملتابعـة:  املحدثني بعد التصنيف جعلوا املتابعة يف مرتبتني مهاَّلكن، واحدة

                                         
 .٨٣:العلل، البن املديني، ص)    ١(

الـصالة يف : بـاب( شـعبة يف اجلـامع املـسند الـصحيح، للبخـاري يف الـصالة، بـن تنظر رواية األعمش عن مسلم عـن مـرسوق عـن املغـرية)    ٢(

 ).٣٨٨: (، رقم)اخلفاف

 .    ٢/٥٦٠: األسامء والكنى، للدواليب: ينظر. َّ ولعل الصواب ما أثبته،)اخلالقاين(يف املطبوع )    ٣(

 .    ٣/١٢٢): اهللا رواية ابنه عبد( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)    ٤(

 .١/٤٧٨: النكت الوفية بام يف رشح األلفية، للبقاعي)    ٥(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٨٠ 

ُإن حصلت للراوي نفـسه فهـي التامـة: املتابعة عىل مراتب«: )ه٨٥٢ت (يقول احلافظ ابن حجر َّ
ِ ْوإن حـصلت . ْ

َلشيخه فم
 .)١(»ارصةالق َن فوقه فهيِ

ِ تكـون ابتـداء مـن شـيخِ التامـةِ يف املتابعـةِ احلـديثِ يف روايـةَومعنى كالم ابن حجر أن املشاركة  الـراوي إىل ً

 .ن فوقه إىل منتهى السندَ أو م الراويِ شيخِ إنام تكون يف شيخِ القارصةِ يف املتابعةَوأن املشاركة، منتهى السند

 ).املتابعة(ِباإلضافة إىل مصطلح ) الشاهد(استعامل مصطلح : الثايناألمر 

فقـال يف كتابـه ، )ه٤٠٥ت(اهللا احلـاكم  عبـدهـو اإلمـام أبـو ) الـشاهد( مـصطلح َ مـن اسـتعملَولعـل أول

 إن«: ثـم قـال. )٢(»ِوالـشواهد ِاملتابعـات يف ُّالبخـاري ُهلم روى ُمشايخ: ُالسادس ُالباب«: )املدخل إىل الصحيح(

 هِإخراجـ يف عليـه ُطعـنَي لـمِالع هـذا مـن عنـه اهللا ريض ِّالبخـاري إسـامعيل بن ِحممد اهللا عبد أيب َّحمل ُجيهل الذي

 بـن ُمـسلم عليـه كـام همِبغـري مُيقـرهن ال ثـم، ِاجلـامع مـن ٍأبـواب يف ِالصحابة إىل هِوقت لدن من هِشيوخ من ًمجاعة

 هلـم َالـشواهد َأخـرج ثم، ِاجلامع من ٍأبواب يف ٍبجامعة َّاحتج هُفوجدت جهدي ذلك ُعتَّتتب وقد، اهللا رمحه احلجاج

 .)٣(»فيه ٍلفظ ٍبزيادة ِاالحتجاج أو، ِاحلديث ِإعادة إىل ِللحاجة ِاألبواب َتلك ِغري يف

َهدَش (ِّ الثالثيِ من الفعلٍ فاعلُ اسمِ يف اللغةُوالشاهد ُّوهو أصـل يـدل، )ِ ؛ واإلعـالم  والعلـمِ عـىل احلـضورٌ

َهدَيقال ش ِا بني وأعلم ملنإذ؛ ٌ فالن عند القايضِ َِ َ َ احلق وعىل من هوََّ ُّ)٤(. 

ــى َوأمــا يف االصــطالح فــاختلف ــسري معن ــصنيف يف تف ــد الت  فقــال الزركــيش، )الــشاهد( املحــدثون بع

ِ مبينا معنى املتابعة والشاهد عند احلـافظ)ه٧٩٤ت( َأن املتابعـة أن ...  املـصنفِ كـالمُحاصـل«: )٥( ابـن الـصالحً َّ

ٍ الراوي راو آخَيوافق كأنـه تبعـه يف ؛ ألهنـا مفاعلـة مـن اجلـانبني؛ ًي متابعـةِّمُوهلذا س، ِر يف روايته عن ذلك الشيخَ

ُوأن الشاهد ال تقع، هذه الرواية َ ٍ بأن يروى معناه مـن حـديث ِ يف املتنُوإنام تقع،  يف الشيخ وال يف الراويُ املوافقةَّ
ُ

ًوهذا يستعمله احلاكم كثريا يف كتابه املستدرك، آخر ُ«)٦(. 

 ذلـك الـصحايب أو ِ سـواء كانـت مـن روايـةُ فهـي املتابعـةِ إن كانـت بـاللفظَ يرى أن املـشاركةِ الصالحُفابن

  ابـن حجـرُ إىل أن جـاء احلـافظ،هَن جاء بعدَ مُّه يف هذا املفهوم كلَِعوقد تب، ُوإن كانت باملعنى فهي الشاهد، ِغريه

                                         
َنزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، البن حجر،)    ١(  .٧٤: صِ

 .٢١ -٤/١٩: املدخل إىل الصحيح، للحاكم)    ٢(

 .٤/١٩: املدخل إىل الصحيح، للحاكم)    ٣(

َشهد(مادة : ينظر)    ٤(  .    ٣/٢٢١: يف مقاييس اللغة، البن فارس) ِ

 .١٧٤:معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، ص: ينظر)    ٥(

 .٢/١٦٩: النكت عىل مقدمة ابن الصالح، للزركيش)    ٦(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٨١ 

َ فخالف من جاء قبل)ه٨٥٢ت( ُإن وجد متن ي«: له يف مفهوم الشاهد فقاَ ٌ َُ ِروى من حديث صـحايب آخـر يـشبِ َ ٍّ
ُههِ ُ 

ِوخص قوم املتابعة بام حصل باللفظ... ُفهو الشاهد، أو يف املعنى فقط،  واملعنىِيف اللفظ َ َ ٌ سـواء كـان مـن روايـة ، َّ

َوالشاهد بام حصل باملعنى كذلك، ِّذلك الصحايب أم ال ُ)٢(»)١(. 

 عـىل ِوال يف الـشاهد،  يف التابع عىل اللفظَأنه ال اقتصار: َ األرجح عندهأن  رمحه اهللا حجرِ كالم ابنُوحاصل

ٌفكل ما جاء عن ذلك الصحايب فتـابع، َوأن افرتاقهام بالصحايب فقط، املعنى ِّ ٌأو عـن غـريه فـشاهد، ُّ لكـن ابـن  .)٣(ِ

 .)٤(»ُواألمر فيه سهل، وبالعكس،  عىل الشاهدُ املتابعةُوقد تطلق«: يقولفيعود ، حجر

 بـني ُأنه ينبغي التمييـز،  معنى املتابعات والشواهد بني املتأخرينِاء عىل هذا االختالف يف حتديدبن ،ويبدو يل

ُ إىل من أِ احلديثِ نسبةِتقوية َألن مفهـوم ؛ ه يف أحاديث أو أدلة رشعية أخرى معناه لورودِتقويةوبني ، ضيف إليهَ َّ

ٍالشاهد عىل رأي ابن حجر يؤدي إىل تقويـة  ِ ِوال يـؤدي إىل تقويـة نـسبته إىل مـصدره عـن طريـق ، معنـى احلـديثِ ِ ِ

ُبخالف املتابعة فإهنا تؤدي إىل تقوية نسبة احلديث إىل مصدره الذي أضيف إليه، ِّالصحايب الذي رواه ِ ِ ِ ِ ِ. 

ا ا :ف درا  لا ا و لا أ :  

بـل ، ٍ واحـدةٍ ليس عىل درجةَ املقبولَ أن احلديثُ ورشوطه يظهرِ املقبولِ احلديثِ يف صفاتِ النظرِمن خالل

َّ تبعا لقوُ ختتلفٍ متفاوتةٍهو عىل درجات  .هاُم ذكرَّ القبول التي تقدِ رشوطِقُّ حتقِ ودرجةِةً

ًعـا هلـذه ه تبِبـول ومراتبـَ القِزون بـني درجـاتِّ أهنم كانوا يميُ التصنيف يلحظَ املحدثني قبلِ يف منهجُوالناظر

 : ُل عىل ذلك إشاراهتم املختلفة إىل اختالف درجات األحاديث ومن ذلكوالدلي،  أو هذه الصفاتِالرشوط

: قـال، عندما سئل عن التفـضيل بـني إسـنادين صـحيحني) ه١٩٦ت( اجلراح بن  قال اإلمام احلافظ وكيع

ُحديث يتداوله الفقهاء خري من حديث يتداوله الشيوخ« ٍُ
ٌ ٌ«)٥( . 

ثـم سـائر ... وكل هذا الباب صحيح اإلسـناد إال حـديث بريـدة«: )ه٢٧٣ت(احلافظ أبو بكر األثرم وقال 

 .)٦(»األحاديث حسان وبعضها أصح من بعض

 

                                         
َيقصد ابن الصالح ومن تبعه، واهللا أعلم)    ١( َِ َ. 

َنزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، البن حجر، ص)    ٢( ِ:٧٥. 

 .١/٢٥٦: فتح املغيث برشح ألفية احلديث، للسخاوي: ينظر)    ٣(

َنزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، البن حجر، ص)    ٤( ِ:٧٥. 

 .٩/١٥٨: ، وسري أعالم النبالء، للذهبي١١: للحاكم، صمعرفة علوم احلديث،)    ٥(

 .١٦١:ناسخ احلديث ومنسوخه، لألثرم، ص)    ٦(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٨٢ 

ٌمــا مل أذكــر فيــه شــيئا فهــو صــالح«: )ه٢٧٥ت(وقــال احلــافظ أيب داود السجــستاين  ُّوبعــضها أصــح مــن ، ً ُ

 .)١(»بعض

هـذا : ُقلـت أليب«) ه٣٢٧ت(لقبول هـذه قـول ابـن أيب حـاتم الـرازي ُومن األمثلة التي تشري إىل درجات ا

، )نعـم(: أو قولـه، )صحيح(َفعدل أبو حاتم الرازي عن اإلجابة بقوله . )٢(»حسن: ُاإلسناد عندك صحيح؟ قال

 .واهللا أعلم، ُمما يشري إىل أن هذا اإلسناد عنده مل يبلغ درجة الصحيح) حسن(: إىل قوله

 : نلحظ أن املحدثني قسموا احلديث املقبول إىل أربعة أقسام هيوأما بعد التصنيف ف

 .احلديث الصحيح لذاته: ًأوال

 .احلديث الصحيح لغريه: ًثانيا

 .احلديث احلسن لذاته: ًثالثا

 .احلديث احلسن لغريه: ًرابعا

. أو ال، ا إما أن يشتمل من صفات القبول عـىل أعالهـ]احلديث املقبول[«: ويف هذا يقول احلافظ ابن حجر

ُإن وجد مـا جيـرب ذلـك القـصور: والثاين، األول الصحيح لذاته ُ َ ِ لكـن ال ، ًفهـو الـصحيح أيـضا، ككثـرة الطـرق، ُ

َوحيث ال جربان فهو احلسن لذاته، لذاته ًوإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو احلـسن أيـضا، ُ َّ ٌُ ُ َ ُ ِّ ،

 .)٣(»ال لذاته

وإن مل ، ديث املقبول إن اشتمل عىل أعـىل صـفات القبـول فهـو الـصحيح لذاتـهوأساس هذا التقسيم أن احل

ُلكن وجد فيه مـا جيـرب ذلـك القـصور الواقـع فيـه فهـو الـصحيح ال لذاتـه؛ يشتمل عىل أعىل صفات القبول ُ َ بـل ، ِ

ُوإن مل يوجد يف احلـديث مـا جيـرب ذلـك القـصور الواقـع فيـه فهـو احلـسن لذاتـه، لغريه ديث مـا وإن كـان يف احلـ، ُ

ُيقتيض التوقف فيه لكن وجد ما يرجح جانب قبوله فهو احلسن ال لذاته ُ ِّ   .)٤(بل لغريه، ُ

  

                                         
 .٢٧:رسالة أيب داود إىل أهل مكة، ص)    ١(

 .٢/٢٧١: العلل، البن أيب حاتم)    ٢(

 .٥٨:نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، البن حجر، ص)    ٣(

 .١/٤٩٦: ول األثر، للشيخ طاهر اجلزائريتوجيه النظر إىل أص: ينظر)    ٤(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٨٣ 

ا ا :ل ا  اا أا    

ِحتققً يكن مقترصا عىل ِبول احلديث ملَ أن قُ املحدثني يلحظِ عملِ لواقعَعِّإن املتتب   صـفات القبـول ورشوطـهُّ

ِأو بالراوي أثر يف كبري يف أحكامهم اجلزئية عىل األحاديث املروية، ِ للقرائن املحيطة باخلرب كانبل، فيه ِ
ٌ ٌ.  

ُيشري إىل هذا املعنى ما ذكره و فـإهنم قـد ، وأما أهل احلديث«: حيث قال، )ه٧٠٢ت( العيد ِاإلمام ابن دقيقُ

ِّيروون احلديث من رواية الثقات العدول َثم تقوم هلم عل، َِ ِ
ِل فيه متنعهم مـن احلكـمُ ُ ٍ بـصحته كمخالفـة مجـع كثـري ٌ ٍ ِ

َّ

ِّ قرينـة تـؤثِأو قيـام، ُن هـو أحفـظ منـهَأو م، له َر يف أنفـسهم غلبـة الظـن بغلٍ َِّ ََ ٍ ذلـك عـىل قـانون واحـد ِومل جيـر، ٍطـةُ ٍ

ِيستعمل يف مجيـع ُ َ ُض روايـة ِ احلـديث أو أكثـرهم أنـه إذا تعـارِن حكـى عـن أهـلَإن مـ: وهلـذا أقـول،  األحاديـثُ َ

ٍمرسل ومسند ِ ِ
ُ ٍأو واقف ورافع، ٍُ ِأو ناقص وزائد أن احلكم للزائد، ٍ ٍ

َ ُ َّ فـإن ذلـك لـيس ، فلم نجد هـذا يف اإلطـالق، ٍ

ًقانونا مطردا َّ ُوبمراجعة أحكامهم اجلزئية يعرف صواب ما نقول، ًِ ُ ُُ ِ ِ ِ
ُ ِوأقرب الناس، ُ ُ إىل اطراد هذه القواعـد بعـضُ ِ ِّ 

 .)١(»أهل الظاهر

ِث يف أثر القرائن يف قبول األحاديث ال بد من دراسة مسألتنيوللبح ِِ :  

 . عند املحدثنيأمهية القر ائن يف قبول احلديث: ًأوال

 . أنواع القرائن املؤثرة يف قبول احلديث: ًثانيا

 : ُوقد حتدثت عن هاتني املسألتني يف املطالبني اآلتيني

   ا  أ اا  ل ا: ا اول

ٍتقدم أن القرينة هي فعيلة بمعنى مفعولة، وأنه يقصد هبا يف اللغة مصاحبة يشء لٍيش آخر ُ ُ . 

ُّوأما يف استعامل املحدثني فالقرية هي األمارة أو العالمة التي تدل عـىل جـرح راو أو تعديلـه، أو تـدل عـىل  ُِّ ٍ ُ ُ

ِّقبول حديث أو رده
ٍ.  

 حاالهتــا ِولكنهـا يف بعــض، ً وقــد تكـون خفيــةً ظــاهرةُ احلديثيـة قــد تكـونَقــرائنه لــه أن الُّممـا ينبغــي التنبـو

 َ املجـالُممـا يفـسح، قـاد النُِّ الجتهـادًبـل تبقـى خاضـعة، ِّ للـشكِ القـاطعِ قد ال ترقـى إىل اليقـنيِ أو اخلفيةِالظاهرة

 ِ أو املــسألةِ الواحــدِ احلــديث املــؤثرة يفِ القــرائنِ إىل بعــضِ بــني املحــدثني يف النظــرِ االختالفــاتِ بعــضِلوجــود

 . الواحدة

                                         
 .، وقد نقله عن كتاب رشح اإلملام، البن دقيق العيد١/١٠٥: النكت عىل مقدمة ابن الصالح، للزركيش)   ١(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٨٤ 

 ٍحـديث( عـن َرعةُز وأبا أيب ُسألت«:  قالحيث، )ه٢٧٧ت ( الرازيٍومن أمثلة ذلك ما جاء عن أيب حاتم

 يف  ^ِّالنبـي عـن، ٍبْكعـ بـن يبُأ عـن، ٍبـيشُح بـن رِز عـن، ٍيـنِزَر أيب عـن، ٍّديَعـ بـن بريُّالـز عن، ُّالثوري رواه

 ؟)١()املعوذتني

 أيب عـن، ٍّعـدي بـن ِالـزبري عـن، قـيس أيب بن وُعمرو، الري قايض؛ ٍسعيد بن ُعنبسة ورواه: زرعة أبو قال

  . ^ِّالنبي عن، َذيفةُح عن، ٍزينَر

، ِالـزبري عـن ُالـرواة ومهـا، )٣(نافـسالنَّ عليـه َاتفـق )٢(ِإذ؛ عنـدي ُأشـبه وٍوعمـر َعنبسة ُحديث: رعةُز أبو قال

َ أشبهيكون أن ُوأخاف
 .الزبري من هَّولعل، ٍّرِز عن ٌعاصم: ِّالثوري ىلع )٤(

ٍّأيب عن( ُّأصح ِّالثوري ُحديث: أيب قال ٍّبـأيب ُواحلـديث، ٍبدرجات ِهؤالء من وأعىل، همُأحفظ وهو، )ُ  أشـبه ُ

 .)٥(»معنى املعوذتني يف ^ ِّالنبي عن َحلذيفة وليس،  ^ِّالنبي عن، ٍّيبُأ عن، ٍّرِز عن، ٌعاصم رواه قد كان ْإذ

فبيـنام ؛ َ املقبولـةَ الروايةُحِّ التي ترجِ يف القرينةُّ وأبو حاتم الرازيُّ أبو زرعة الرازيَففي هذا احلديث اختلف

 أبـو َذهـب،  الـيامن ريض اهللا عنـهبـن َ عـن حذيفـةِ احلديثِ روايةِ يف ترجيحِدَ العدِ قرينةِ إىل اعتامدَ أبو زرعةَذهب

 . ريض اهللا عنهٍ كعببن ِّيبُ عن أِ احلديثِ روايةِ يف ترجيحِ املتابعةِووجود، ِاحلفظ ِ قرينةِ إىل اعتامدُّحاتم الرازي

ِفــالقرائن يمكــن أن توصــل يف بعــض األحــايني إىل  ِ َ ُ ُ ُ
أو ، ِأو املجهــول، ِ الــراوي الــضعيفِ حــديثِتــصحيحِ

 حـديث الـراوي ِعيف أخـرى إىل تـضَحـاينييف أقـد توصـل ُا كـام أهنـ، ونحـو ذلـك، ِ املنقطعِ ذي اإلسنادِاحلديث

 .ِألن الثقة قد خيطئ وهيم؛  الكبارِولو كان من األئمة، ِالثقة

ِومما يؤكد أمهية القرائن وعظيم أثرها ما أشار إليه 
َ ِ َفبامذا تعـرف : فإن قيل«: بقوله) ه٣٢٧ت (ابن أيب حاتمُ ُ

ُ الذين خصهم اهللاِ اجلهابذةِقد العلامءبن :ُ الصحيحة والسقيمة؟ قيلُاآلثار ِ عز وجل هبذه الفضيلةَّ َّ َورزقهم هـذه ، َّ

 .)٦(» وزمانٍ دهرِّ يف كلَاملعرفة

                                         
 القـرآن، وأخرجه البخاري يف تفـسري. ، ورجال إسناده ثقات)٢١١٨٤: (، رقم)مسند األنصار(أخرجه هبذا اإلسناد اإلمام أمحد يف املسند، )    ١(

ُ حبـيش، قـال سـألت أيببن ِّمن طريق سفيان عن عاصم وعبدة، عن زر). ٤٩٧٦: (، رقم]٢: اإلخالص[ Z ' & ]قوله : باب(  بـن ٍ

 .كعب

 ).ألجل(، من باب التعليل، بمعنى )إذ: (ُ، واجلادة أن يقال)إذا(يف املطبوع )   ٢(

 ).اتفق(ألنه فاعل النفسان؛ : ، واجلادة أن يقال)النفسني(يف املطبوع )   ٣(

 ).اشتبه(كذا يف املطبوع، ولعل الصواب )   ٤(

 .٤/٥٧٢: العلل، البن أيب حاتم)   ٥(

 .١/٢: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٦(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٨٥ 

، ٌمغـشوش هَّأنـ َمِلُع فاءَّوالص ةَرْمُاحل يف عنه َفَّختل فإن، غريه إىل بالقياس ِالدينار ُجودة ُفَعرُت«: ًوقال أيضا

 ِاحلـديث ُصـحة قـاسُوي، جـاجُز أنـه َمِلـُع ِةالبَّوالـص ِاملـاء يف هَخالفـ فـإن هِغري إىل ِبالقياس اجلوهر ُجنس ُمَعلُوي

 هُعدالتـ َّتصح مل من ِدُّبتفر هُوإنكار هُمْقُس ُمَعلُوي، ةَّبوالنُّ ِكالم من يكون أن ُحُيصل ًكالما َيكون وأن، ِناقليه بعدالة

 .)١(»هِبروايت

هـا يف بعـض األحـايني ُزُ جتاوُّ وصـفاته التـي ذكرهـا املحـدثون قـد يـتمِ احلـديثِبولَ قَوهذا يعني أن رشوط

ِّ القبول أو الردَ جانبُحِّ التي ترجِ اخلاصةِ القرائنِ بعضِجودلو َمما يؤكـد دور الـذوق احلـديثي القـائم مالحظـة ؛ ِ ُ

َوالبعيد كل البعد عن اجلمـود عـىل القواعـد والـضوابط ذكـرت أو أشـري إليهـا يف بـاب قبـول األخبـار، القرائن ُ ْ ِ ِ ِ ِ ُِ َّ .

ُوهذا مـا يفهـم مـن قـ ُإن الـصحيح ال يعـرف  بروايتـه فقـط«: )ه٤٠٥ت(اهللا احلـاكم  عبـدول أيب ُ ُوإنـام يعـرف ، ُ َ ُ

َوليس هلذا النوع من العلم عون أكثر مـن مـذاكرة أهـل الفهـم واملعرفـة ليظهـر مـا ، ِبالفهم واحلفظ وكثرة السامع ٌ

 .)٢(»خيفى من علة احلديث

 يقولـون فـإهنم املتقـدمني ِاحلفـاظ ُأكثـر وأما«: بقوله) ه٧٩٥ت( ُّاحلنبيل ٍرجب ُابن ُاحلافظوأكد هذا املعنى 

 أن إال اللهـم، فيـه ًعلة ذلك وجيعلون، عليه عَتابُي ال إنه: هَخالف ُالثقات ِيرو مل وإن، ٌواحد به َفردان إذا ِاحلديث يف

 قـاتِّالث تفـردات َضبعـ ستنكرونَيـ وربـام، هِونحـو ِّكـالزهري هُوحديثـ هُعدالتـ ْرتِهُواشت، هُحفظ َرُكث ممن َيكون

 .)٣(»هُطِيضب ٌضابط لذلك عندهم وليس، ٌّخاص ٌنقد ٍحديث ِّكل يف وهلم، ًأيضا ِالكبار

 ىبنـُي، ِّالرتمـذي ُكـمُوح«: حيـث قـال، )ه١٣٥٣ت ( حممد أنور شاه الكـشمرييكام أشار إىل ذلك العالمة

َوالوجدان ِوقَّالذ عىل ْ  .)٤(»األعمى عصا ُلضوابطا َّوإنام، العلم هو هذا َّوإن. حيحَّالص ِ

  :  اا اة   ل اأماُع: ما ا

َ يلحـظ أخـذِ املرويـةِ عـىل األحاديـثِ اجلزئيـةِ النقادِ يف أحكامَإن الناظر  يف ُرِّ التـي تـؤثِ مـن القـرائنٍدَهم بعـدُ

 التـي أشـاروا إليهـا وأكـدوا ِ والـرشوطِفات إىل الصِ اقتصارهم عىل النظرَمما يعني عدم . هاِّ األحاديث وردِبولَق

  ً. مقبوالُها ليكون احلديثِقُّ حتقِ رضورةعىل

                                         
 .١/٣٥١: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ١(

 .٥٩:معرفة علوم احلديث، للحاكم، ص)   ٢(

 .٢/٥٨٢: نبيلرشح علل الرتمذي، البن رجب احل)   ٣(

 .٦/٢١٦: فيض الباري عىل صحيح البخاري، للشيخ حممد أنور شاه الكشمريي)   ٤(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٨٦ 

ُويمكن تصنيف ُتلحـظ مـن  التي ِ القرائنُ َ   يفِ األحاديـث واألخبـارِ املحـدثني فـيام يتعلـق بقبـولِلَ عمـِواقـعُ

وبيـان هـذين القـسمني فـيام . ثبروايـة احلـديوالقرائن التـي تتعلـق ، القرائن التي تتعلق براوي احلديث: قسمني

 : يأيت

أو :اوي ا  ا اا :  

ِ أخذ هبا من جانب داللتها عىلِ براوي احلديثُقَّ التي تتعلِ القرائنَإن أغلب ،  الـراوي ملـا روىِ ضبطِ مقدارُ

ِوهذا يتطلب معرفة مراتب الثقـات يف الـضبط، ِ من غريهِ سمعِملاووثاقة أدائه  ِ ِ َ ُ ً واإلتقـان وخاصـة عنـد اخـتالف َّ

: )ه٧٩٥ت (حلـافظ ابـن رجـب احلنـبيلُويـشري إىل هـذا املعنـى قـول ا. رواياهتم عن الشيوخ الذين أخذوا عنهم

 ُوتـرجيح، ِّالثقـات ِمراتـب معرفـة: الثـاين الوجـه ... وجهـني مـن حتصل هِوسقم احلديث ِصحة َمعرفة أن اعلم«

ِوالرفـع ِالوقـف يف وإمـا، ِ واإلرسـالِوإما يف الوصل، ِسناداإل يف إما، االختالف عند ٍبعض عىل همِبعض  ونحـو، َّ

 .)١(»احلديث ِعلل ِدقائق عىل ُالوقوف ممارسته ِوكثرة ِهوإتقان معرفته من ُحيصل الذي هو وهذا. ذلك

 :  وتؤثر يف قبول احلديثبالراويومن أهم القرائن التي تتعلق 

  :ِقرينة اختصاص الراوي بشيخه: ًأوال

ه ِ هلم بمالزمتـِ تالمذته بالسامحَه أو بعضِ أقاربه أو أصهارَ بعضُّ قد خيصَ أن الشيخِ هبذه القرينةُواملقصود

ُعها غريهمَ ال يسمَوهذا يعني فيام يعنيه أهنم قد يسمعون منه أحاديث، همِ من غريَ منه أكثرِوالسامع كام أهنم قـد ، ُ

ِوهلـذا الـسبب إذا عـر. همِ غـريِطْ ضـبأكثـر مـنه ِ ومروياتِ الشيخَ ألفاظَيضبطون  ِ باالختـصاصُ الـراوي الثقـةَفُ

ٍ معنيٍبشيخ ًكانت روايته عنه مقدمة،  عنهِ األخذِوكثرة، َّ ه مـا ِ عـن شـيخَدَّ منه أن يتفرُقبلُبل قد ي، ِ عىل رواية غريهُ

ُال يقبل  .ِ من غريهُ

 معـني بـن قيـل ليحيـى«:  اجلنيـدبـن اهللا عبد بن ومن أمثلة أخذ نقاد احلديث هبذه القرينة قول إبراهيم 

ٍأيام أحب إليك يف ثابت: )ه٢٣٣ت(
ُّ ُسليامن؛ ُّ ٌكالمهـا ثقـة ثبـت:  سـلمة؟ قـالبن  املغرية أو محادبن ُ  بـن ومحـاد، ْ

ٍسلمة أعرف بحديث ثابت من سليامن  . )٢(»ُوسليامن ثقة، َ

 مـسعود بـن اهللا عبـد بن بو عبيدةٍيف حديث يرويه أ) ه٢٣٤ت( املديني بن ًومن األمثلة أيضا قول عيل ٍ

ٌوهو حديث ثبت، ٌهو منقطع«: عن أبيه ْ ُإنام اسـتجاز أصـحابنا «: )ه٢٦٢ت( شيبة بن وقال احلافظ يعقوب. )٣(»ٌ َ

                                         
 .٢/٦٦٣: رشح علل الرتمذي، البن رجب احلنبيل)   ١(

 .٣١٦: معني، صبن سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى)   ٢(

 .١/٥٤٤: رشح علل الرتمذي، البن رجب)   ٣(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٨٧ 

ــه يف املــسند ــدة عــن أبي ــه ، يعنــي يف احلــديث املتــصل؛ ُأن يــدخلوا حــديث أيب عبي ــدة بحــديث أبي ِملعرفــة أيب عبي

»يث منكروأنه مل يأت فيها بحد، وصحتها
)١(

َ شيبة أشار إىل أن املحدثني قـد يقبلـون بعـض بن فاحلافظ يعقوب. 

ِاألحاديث مع انقطاع إسنادها بسبب بعض القرائن اخلاصة التي تدل عىل ثبوت تلك األحاديث ُِّ ِ ِ ِ ِ. 

 َرأيت روح: ُقلت أليب عاصم النبيل«: )ه٢٣٤ت( املديني بن ومن ذلك قول عيل ِ عبـادة عنـد ابـن بـن ُ ُ

َأنا رأيت روح: ج؟ فقالُجري ُ عبادة عند ابن جـريجبن ُ َابـن جـريح صـري لـر!! ُ ََّ َ ً عبـادة كـل يـوم شـيئا مـن بـن ِوحٍُ ٍ َّ

ُّاحلديث خيصه به
ِ«)٢(. 

  جبلـةبـن  عـثامنبـن اهللا عبـد(يف ترمجـة ) ه٣٦٥ت(ومن األمثلـة قـول ابـن عـدي َ : )عبـدان: ُامللقـب، َ

َحيدث عن أبيه عن شعبة بأحاديث تفرد« َّ َ َ ُ ِ تزوج بأم والـد عبـدان]ُوكان شعبة[،  هبا عن شعبةِّ
ِّ َ  بـن وقيـل لعـثامن. َّ

ُمن أين لك هذه األحاديث الغرائب: جبلة َكنت ربيبه: عن شعبة؟ قال، ُ ُ  .)٤(»ُّفكان ُخيصني هبا، )٣(ُ

 : ِمن بلد الشيخ الذي يدور عليه احلديث الراوي كونقرينة : ًثانيا

ِخهم يف رواية احلديثُقد خيتلف الرواة الثقات عن شي ٌفيكون للراوي الذي هو من بلد الـشيخ مزيـة عـىل ، ِ ُِ

ِأو الراوي الذي سمع من الشيخ يف سفره أو يف غري بلده، ِالراوي الغريب ِِ ِ ِ ِألن أهل بلد الـشيخ أعلـم بـشيخهم ؛ َ ِ
ُ

 .ِومروياته من غريهم

ِويشري إىل أمهية هذه القرينة قول 
ًبعد أن ساق حـديثا رواه أبـوه عـن ) ه٢٩٠ت( حنبل بن  أمحدبن اهللا عبدُ

َسمعت أبـا خيثمـة يقـول: ُقلت أليب«: ٍ باببن ِنرص ٌ بـاب كـذاب؟ فقـالبـن ُنـرص: ُ َّ إنـام ، !كـذاب، ُأسـتغفر اهللا: ٍ

َعابوا عليه أنه حدث عن إبراهيم َّ ِ الـصائغ مـن أهـل بلـدهبـن ُوإبـراهيم،  الصائغبن َّ َفـال ينكـر أن يكـون سـمع ، ِ ُ
ِ

ُ

 .)٥(»منه

ُومن األمثلة عىل نظر املحدثني إىل هذا القرينة ما ذكره ابن أيب حـاتم  ُسـألت أيب «: حيـث قـال، )ه٣٢٧ت(ِ

ُعن حديث رواه عكرمة ٍعن شداد أيب عامر،  عامربن ٍ ِّجاء رجل إىل النبـي (: قال، َعن أيب أمامة، َّ أقـم : فقـال، ^ٌ

                                         
 .١/٥٤٤: رشح علل الرتمذي، البن رجب)   ١(

 .٩/٣٨٥: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)   ٢(

 .هي األوىل) ربيبه(، ولعل )َّربيه(يف املطبوع )   ٣(

 .١٤٢:، البن عدي، ص)يف جامعه الصحيح( إسامعيل البخاري من مشاخيه بن أسامي من روى عنهم حممد)   ٤(

 .٢٢/٢٣٥:  حنبلبن املسند، لإلمام أمحد)   ٥(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما

َّعيل احلد َوصليت معنـا؟ قـال :قال، َّأتوضأت حني أقبلت؟ قال نعم: فقال! َّ َّفـإن اهللا عـز وجـل قـد : قـال، نعـم: َّ َّ َّ

ٍعن شداد أيب عامر، ُّرواه األوزاعي: ُ قلت أليب.)١()عفا عنك ُّفأهيام أصح؟ ؛ ^ِّعن النبي ، عن واثلة، َّ ُ 

ُاألوزاعي أعلم به: قال ًألن شدادا؛ ُّ َ دمشقي وقع إىل الياممةَّ َ ُعـي أفهـم واألوزا، ُّواألوزاعي مـن أهـل بلـده، ٌّ ُّ

َوأهل الياممة يروون عنه ثالثة أحاديث، به  .)٢(»...ُأحدها هذا، عن أيب أمامة، َّعن شداد: يقولون؛ ُ

ٍفأبو حاتم الرازي رجح رواية األوزاعي عن شداد َ ؛ ِعن واثلة عىل رواية عكرمة عن شـداد عـن أيب أمامـة، َّ

ِوهو أعرف به وبمرويات، َّألن األوزاعي من أهل بلد شداد  .هُ

ُّاختلـف شـعبة والثـوري يف «: ًبعـد أن سـاق حـديثا بإسـناده) ه٣٥٤ت(ًومن األمثلة أيضا قول ابـن حبـان  ُ

  .)٣(»منه هلا َوأحفظ، َشعبة من هِبلد ِأهل ِبحديث َأعلم كان َّالثوريَّإال أن ...  هذا اخلربِإسناد

 :  عىل الروايةِ الرواةِقرينة اتفاق أكثر: ًثالثا

َنقاد احلديث إذا روي  هبا َخذ أُوهذه القرينة  ِوذلـك لرتجـيح،  صـحيحةٍقُ من طرٍ خمتلفةٍ عىل أوجهُاحلديثُُ

 يف )ه٢٠٤ت ( اإلمـام الـشافعيُومن ذلك قول،  من املحدثنيٌوقد أشار إىل هذه القرينة كثري. هُ األوجِ أحدِرواية

 ًإسـنادا ُأثبـت ألهنـا؛ ِاألحاديـث مـن فهـاَخال مـا تركنا ِاألحاديث وهبذه«:  اليدين يف الصالةِ رفعِترجيح أحاديث

 .)٤(»الواحد من ِباحلفظ أوىل ُوالعدد، ٌعدد وأهنا، منه

ٍسألت أيب عـن حـديث رواه أبـو «: )ه٣٢٧ت ( املحدثني هلذه القرينة قول ابن أيب حاتمِومن أمثلة استعامل ُ

َكدينَة ْ َ ُوعمران، ُ َ عيينـةبـن ِ ُوشـعيب، ُ  بـن الـرمحن عبـد بـن ِعـن القاسـم، ب الـسائبـن ِعـن عطـاء،  صـفوانبـن ُ

ِّجاء حرب إىل النبي (: قال، هِّعن جد، عن أبيه، ٍ مسعودبن اهللا عبد ٌّ ال يعلمه إال نبـيٍأخربين عن يشء: فقال، ^ٌ ؛ ُ

َوذكر احلديث...  املرأةِ وماءِ الرجلِأخربين عن ماء ،  الـسائببـن ِعـن عطـاء، َ سـلمةبن ُرواه محاد: ؟ قال أيب)٥()َ

                                         
 يونس، عن عكرمة بن من طريق عمر) ٢٧٦٥: (، رقم)]١١٤: ھود[Z  ¥ ¤ £  ¢ ]: قوله تعاىل: باب(توبة، أخرجه مسلم يف ال)   ١(

 بـن مـن طريـق عمـر) ٤٣٨١: (، رقـم)الرجـل يعـرتف بحـد وال يـسميه: بـاب(كام أخرجه أبو داود يف احلدود، . عن شداد، عن أيب أمامة

ُاتفقـت روايـة «: ًمعقبـا عـىل مـا ذكـره أبـوه) ٢/٤٣٨: العلـل(ُل ابن أيب حاتم يف قا. الواحد، عن األوزاعي، عن شداد، عن أيب أمامة عبد

ِالواحد عن األوزاعي مع رواية عكرمة  عبدبن عمر
ُأن احلديث عن أيب أمامة أشبه: والذي عندي...  عامربن ِّ َ َّ« . 

 .٢/٤٣٥: العلل، البن أيب حاتم)   ٢(

 .٨/١٧٩:  بلباناإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، البن)   ٣(

 .١٦٧:اختالف احلديث، للشافعي، ص)   ٤(

: باب(، والنسائي يف السنن الكربى يف عرشة النساء، )٤٤٣٨: (، رقم) مسعود ريض اهللا عنهبن اهللا مسند عبد(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند )   ٥(

: ، والطـرباين يف املعجـم الكبـري)٢٠٠٠: (، رقـم٥/٣٧٠: ، والبـزار يف البحـر الزخـار)٩٠٢٧: (، رقـم)صفة ماء الرجل وصفة مـاء املـرأة

 

٥٨٨ 



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٨٩ 

ُّأهيام أصح: ُقلت أليب، .)^ٌجاء حرب إىل النبي (: قال؛ ِسمعن القا َّاتفـق :  الـسائب؟ قـالبـن من حديث عطـاء؛ ُّ

َّثالثة أنفس عىل التوصيل ٍ ُ ُ«)١(. 

ِ بعــد أن أخــرج حــديثا مــن طريــق)ه٣٨٥ت (ً هــذه القرينــة أيــضا قــول اإلمــام الــدارقطنيِومــن اســتعامل ً 

َأنـه سـمع سـعد،  أخـربهٍأن أبا عياش،  يزيدبن اهللا عبدقال أخربين  ، أيب كثريبن عن حييى، ّ سالمبن َمعاوية َ
 بـن ِ

َّ الرطـب بـالتِ عـن بيـع^ اهللا ُهنـى رسـول(: يقول، ٍأيب وقاص ِ َ  بـن ُتابعـه حـرب«:  قـال الـدارقطني)٢()ً نـسيئةِمرُّ

ٍشــداد َ أميــةبــن ُوإســامعيل، ٌوخالفــه مالــك، عــن حييــى، َّ َّ ُوالــضحاك، ُ َّ َ عــثامنبــن َّ ُرووه عــن : ٍ زيــدبــن ُمةوأســا، ُ ْ َ

ِواجتامع هؤالء األربعة عـىل خـالف مـا رواه حييـى يـدل عـىل ضـبطهم ، )ًنسيئة(: َ يزيد ومل يقولوا فيهبن اهللا عبد ُِّ ُ ُ

 .)٣(»ِللحديث

م :  ا ااا وا :  

ُيظهر للمتأمل يف األحكام اجلزئية التي كان يصدرها نقاد احلـديث  ُُ ِّ ُ
ِ : ِقبـل التـصنيف عـىل األحاديـث املرويـةِ

ِّأهنم كانوا حيكمون عىل احلديث بالقبول متى تأكدوا من خلوه مـن العلـل َّ ًسـواء كـان الـراوي قويـا أو ضـعيفا، ِ ؛ ًَ

َألن الثقة قد خيطئ والضعيف قد يضبط َ َّ. 

ُّوهذا التأكد ال يتم إال من خالل القرائن ُ ٍكورود احلديث من طرق أخـرى نظي، ُّ
ُ ُ

ِأو شـهرة رايـة احلـديث ، ٍفـةِ ُ

ٍعىل وجه معني َّ
 .أو نحو ذلك م القرائن التي تتعلق بطريقة رواية احلديث، ٍ

َ ومما يؤكد أخذ املحدثني قبل التصنيف هبذا املنهج ِقبوهلم لبعض أحاديث املجاهيل: ُ ِ َ ِبـسبب القـرائن التـي ؛ َ

َأثبتت صحة ما رووه وسالمة ما نقلوه ِوردهم لبعض أحاد. َ ِيث الثقات لثبوت خطئها وومههاَّ َِ َ. 

 إبـراهيم أيب صـالح بن أمحد(يف ترمجة قال حيث ، )ه٣٢٧ت(ُ ما ذكره ابن أيب حاتم  ذلكومن األمثلة عىل

ٌشيخ جمهول: فقال، ُسألت أيب عنه«: )اخلراساين ٌواحلديث الذي رواه صحيح، ٌ ُ«)٤(.  

َوعرضت عليـه حديثـه، ال أعرفه: فقال، ُألت أيب عنهس«: ) اجلارودبن  املنذربن أمحد( يف ترمجة ًأيضاقال  ُ ،

                                         
ُ السائب، وال نحفظ بن اهللا إال عطاء ُهذا احلديث ال نعلم رواه عن القاسم، عن أبيه، عن عبد«: ، وقال البزار)١٠٣٦٠: (، رقم١٠/١٧٢

ُأن أحدا رواه عن عطاء إال أبو كدينَة ً َّ«. 

 .٦/٤٧٧: العلل، البن أيب حاتم)   ١(

 ٤٨٥ :م خترجيه صتقد)   ٢(

 .٣/٤٧١: السنن، للدارقطني)   ٣(

 .٢/٣٩: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٤(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٩٠ 

 .)١(»ٌحديث صحيح: فقال

ِواحلديث الذي رواه عـن سـعيد، ٌهو جمهول: ُسألت أيب عنه؟ فقال«: ) حممدبن عمرو(وقال يف ترمجة   بـن ُ

ٌجبري فهو حسن ٍُ«)٢(. 

ٌلــشيخ ثقــة واحلــديث ا«: )ٍ عــون اخلــرازبــن اهللا عبــد(ٍيف حــديث رواه ) ه٢٣٣ت( معــني بــن وقــال حييــى ُ

 .)٣(»خطأ

ً إىل أن أحكام املحدثني قبـل التـصنيف كانـت قائمـة عـىل القـرائن يف )ه٧٦١ت(َوقد أشار احلافظ العالئي  َّ

 القطـان سـعيد بـن وحييـى مهدي بن الرمحن كعبد الفن هذا يف املتقدمني األئمة كالم«: فقال، ِّكل حديث لوحده

 هـمُعمل بل، ٍّكيل بحكم ]الثقة َزيادة يعني[ املسألة هذا يف حيكم ال أن قتيضي وأمثاهلم والبخاري حنبل بن وأمحد

 .)٤(»حديث ٍحديث يف همِأحد عند ىقوَي ما إىل ِبالنسبة ِالرتجيح عىل ٌدائر ذلك يف

 

                                         
 .٢/٧٨: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ١(

 .٦/٢٦٢: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٢(

 .١/٣٢٣:  حممد الرازيبن الفوائد، للحافظ متام)   ٣(

 .٢/٦٠٤:  يف النكت عىل كتاب ابن الصالحنقله عنه احلافظ ابن حجر)   ٤(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٩١ 

   اات اا  ل ا : ا اا

ومـن أهـم هـذه ، بـول احلـديثَ عـىل قُّ التـي تـدلِحاتً عـددا مـن املـصطل قبل التـصنيف املحدثونَاستعمل

 . والصالح، واجليد، والثابت، حلسنوا، الصحيح: املصطلحات

ــة«: فقــال، إىل هــذه املــصطلحات) ه٨٥٢ت ( ابــن حجــرُاحلــافظ َوقــد أشــار  ِ عــىل احلــديثِ للكــالمٌخامت

ُ ألفاظـا يِ احلـديثِ من أهـلٍ مجاعةِةوقد وجدنا يف عبار،  القبولِزِّرنا أهنام يف حيَّقد قر: ِ واحلسنِالصحيح وردوهنـا ً

 .)١(»ُ والصالحُ واملقبولُّ والقويُدِّ واجليُالثابت:  عليها وهيُبول ينبغي الكالمَ القِيف مقام

ألن ؛ ٌبـول فيـه نظـرَ عـىل القِ الدالـةِيف املـصطلحات) املقبـول (َ ابـن حجـر مـصطلحِ احلـافظِولعل يف إدخال

 ِ واجليـد والـصالحِ والثابـتِ واحلـسنِ التي ذكرها كالـصحيحِ املصطلحاتُ حتته مجيعُخل يدٌ عامٌ مصطلحَاملقبول

ِوممــا يــشري إىل دخــول هــذه املــصطلحات حتــت عمــوم مــصطلح . والقــوي
ُ ــول(ُ ــسيوطيِقــول احلــافظ) املقب   ال

، ُواملعــروف ،ُوالــصالح، ُّوالقــوي، ُاجليــد:  احلــديث يف املقبــولِة عنــد أهــلَ املــستعملِمـن األلفــاظ«: )ه٩١١ت(

ُواملجود، ُواملحفوظ   .)٢(»ُوالثابت، َّ

 يف املـصطلحات الدالـة عـىل )املعـروف واملحفـوظ(ي َ مـصطلحهُ إدخالـِّ الـسيوطيِ عـىل احلـافظُؤخذُيمما و

 قـد ُوهذا الـراجح،  املختلفةِح من األقوالِعىل الراج، ُكام سيأيت بيانه،  هذين املصطلحني إنام يدالنَّإذ إن؛ القبول

ُال أو مَرسُون ميك ُّعا فال يصحِنقطً  .واهللا أعلم، ه باملقبولُ تسميتً

 : ُومن أهم املسائل التي حيسن دراستها يف هذا املبحث

 . الدالة عىل قبول احلديثُاملصطلحات: ًأوال

 . الدالة عىل أقوى ما يف البابُاملصطلحات: ًثانيا

 .ة عىل قبول احلديث الدالِ باملصطلحاتُهِبَ التي تشتُاملصطلحات: ًثالثا

 :  يف املطالب اآلتيةُوقد حتدثت عن هذه املسائل

  : م ات اا  ل ا: ا اول

ٍدرســت يف هــذا املطلـــب مخــسة مـــصطلحات هــي َ ، )ُالثابـــت(و، )ُدِّاجليــ(و، )ُاحلـــسن(و، )ُالــصحيح(: ُ

 واة عـىل ر إنـام كانـتذا املصطلحهل ِإطالقات املحدثني َثرألن أك؛ )ِّالقوي( عن مصطلح َّومل أحتدث). ُالصالح(و

                                         
 .١/٤٩٠: النكت عىل كتاب ابن الصالح، البن حجر)   ١(

 .١/١٩٤: تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي، للسيوطي)   ٢(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٩٢ 

) دَّاملجـو( مـصطلح َّ كام مل أحتـدث عـن.)١() يف احلديثٍّليس بقوي(أو ، ) احلديثُّقوي(: حيث يقولون، احلديث

  .بول احلديثَ عىل ق� داال املحدثني قبل التصنيفِمل أعثر عليه يف استعامالتألنني 

ُالتي درستها فبياهنا فيام يأيتأما املصطلحات اخلمسة  ُ : 

أو : )ا( :  

ٌ مشبهةٌ يف اللغة صفةُالصحيح ِ تدل عىل الثبوتَّ  ُ واحلـاءُادَّالـص«:  فارسُقال ابن). َّحَص (ِّ الثالثيِ من الفعلُّ

ِأصل يدل عىل الرباءة ُّ َض والعَ من املرٌ ُومن ذلك الصحة. وعىل االستواء، ِيبِ َّ ِلـسقم اُذهاب: ِّ ِّوالـرباءة مـن كـل، ُّ ُ 

 .)٢(»يبَع

ــ (ُ مــصطلحُّوأمــا يف االصــطالح فيعــد ــة عــىل ِ وأكثرِ املــصطلحاتِلَّمــن أو) صحيحال ًهــا اســتعامال للدالل

 ِ األحاديـثِعْ جلمـِفـةَّبهم املؤلُ كتـِه يف تـسميةِ هذا من استعامهلم هذا املـصطلح دون غـريُونلحظ،  املقبولِاحلديث

 : ومن ذلك، املقبولة

 ـــام ـــاب اإلم ـــاري ُكت ـــم) ه٢٥٦ت( البخ ـــامع(: هواس ـــسنَُاجل ـــصحيحُد امل ـــرصُ ال ُ املخت ـــورَ ـــن أم  ِ م

 .)٣()هِوسننه وأيام ^ اهللا ِرسول

 املختـرصُ الـصحيحُداملـسنَ(: هُواسم، )ه٢٦١ت( مسلم ُوكتاب اإلمام ُ  عـن ِلْ عـن العـدِلْ العـدِلْقـبن َ

 .)٤()^ اهللا ِرسول

 ــاب اإلمــام ــن خزيمــة وكت ِ املختــرصُخمتــرص(: هُواســم ،)ه٣١١ت( اب ــسنََ  عــن ِ الــصحيحِد مــن امل

ــي ــبن ^ ِّالنب ــدِلْق ــدِلْ الع ــن الع ــه َ مِلْ ع ــوال إلي ــري^ًوص ــن غ ــِ م ــاءٍعْ قط ــنادِ يف أثن ــر، ِ اإلس ــاقيل ٍحْوال ج  يف ن

 .)٥()األخبار

 ِمـن غـري، ِ واألنـواعِ عـىل التقاسـيمُ الـصحيحُاملـسند(: هُواسـم، )ه٣٥٤ت( ابـن حبـان وكتاب اإلمام 

 .)٦() يف ناقليهاٍحْ جرِبوتُوال ث، هاِد يف سنٍَعْ قطِوجود

 : ومن ذلك،  املفردةِهم عىل األحاديثْكمُيف ح) الصحيح( استعامل مصطلح ُكام نلحظ

                                         
 .٢/١٥٩: ، والكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي٢/٨٢٠: الكنى واألسامء، للدواليب: ينظر)    ١(

 .٣/٢٨١: يس اللغة، البن فارسيف مقاي) صح(مادة )   ٢(

 .٩٤:معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، ص: ينظر)   ٣(

 .١/١٠: مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار، للقايض عياض: ينظر)   ٤(

 .١/٣: صحيح ابن خزيمة: ينظر)   ٥(

 .١٥٤:السنَن األبني، البن رشيد، ص: ينظر)   ٦(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٩٣ 

 خزيمةُحديث«: )ه٢٣٣ت ( معنيبن قال حييى َ  . )٢(» صحيحِ يف املسح)١(ُ

 َمس الذكر عمرو يف بن اهللا عبد ُحديث«: )ه٢٥٦ت ( البخاري اإلماموقال َّ ِّ
 .)٤(» هو عندي صحيح)٣(

 عـىل ِ القاعـدُصـالة (^ ِّعن النبـي، وٍ عمربن اهللا عبد ُحديث«: )ه٢٧٩ت( ُّ الرتمذي أبو عيسىوقال 

ِ يروى من غريٌ صحيحٌ هو حديث)٥() القائمِ من صالةِصفالنِّ  .)٦(» وجهُ

 ْزر غبا تزدد(ليس يف «: )ه٢٩٢ت ( البزار أبو بكروقال ًّ
ً حباِ ّ  .)٨(»ٌ حديث صحيح^ ِّ عن النبي)٧()ُ

أمـا بعـد التـصنيف فقـد . ٍ ودرجـاتٍ إىل أنـواعِ الصحيحِ احلديثِ املحدثون قبل التصنيف إىل تقسيمِرشُومل ي

 . لغريهٍوصحيح،  لذاتهٍصحيح:  قسمنيجعلوا الصحيح عىلم أن املحدثني َّتقد

 ُاملـسنَد ُاحلـديث فهـو: ُالصحيح ُاحلديث أما«:  الصحيح بقولهَ احلديث)ه٦٤٣ت ( الصالحُ ابنَفَّوقد عر

ُيتصل الذي ِ ُإسناده َّ ِالعدل ِقلبن ُ ْ ِالعدل ِعن ِالضابط َ ْ ًشاذا ُيكون وال، ُمنتهاه إىل ِالضابط َ ًمعلال وال، ّ َّ ُ«)٩(.  

ُوبام أن هذا التعريف ال يشمل سوى الصحيح لذاته ٍتعقبه احلـافظ ابـن حجـر ، َّ ُ ُ ينبغـي «: ِ بقولـه)ه٨٥٢ت(َّ

ِن يزاد يف التعريف بالصحيحأ
 عنـه ِالقـارص أو ِبطَّالـض ِّالتام ِالعدل ِقلبن هُإسناد ُيتصل الذي ُاحلديث هو: فيقال، ُ

 ِأحاديـث مـن ًكثـريا ُاعتـربت ألننـي ذلـك ُقلـت وإنـام. ًالّمعل وال ًاّشاذ يكون وال، نتهاهُم إىل هِمثل عن َاعتضد إذا

 .)١٠(»بذلك إال ِبالصحة ليهاع ُاحلكم ُّيتم ال اُفوجدهت ِالصحيحني

                                         
 .»هذا حديث حسن صحيح«: ، وقال)٩٥: (، رقم)املسح عىل اخلفني للمسافر واملقيم: باب(هارة، أخرجه الرتمذي يف أبواب الط)   ١(

 .٧٤:، ص)رواية ابن طهامن( معني يف الرجال، بن من كالم أيب زكريا حييى)   ٢(

، ١/٢١٠: يهقـي يف الـسنن الكـربى، والب)٧٠٧٦: (، رقم) العاص ريض اهللا عنهبن  عمروبن اهللا مسند عبد(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند )   ٣(

 ).٦٣٧: (رقم

 .٤٩:، ص)ترتيب أيب طالب  القايض(العلل الكبري، للرتمذي )   ٤(

ًجواز النافلة قائام وقاعدا: باب(أخرجه مسلم يف صالة املسافرين وقرصها، )   ٥(  ).٧٣٥: (، رقم)ً

 .٨٠:، ص)ترتيب أيب طالب  القايض(العلل الكبري، للرتمذي )   ٦(

، وأيب نعـيم يف حليـة )١٧٥٤: (، رقـم٢/٢١٠: ، والطرباين يف املعجـم األوسـط)٩٣١٥: (، رقم١٦/١٩١:   أخرجه البزار يف البحر الزخار) ٧(

الـضعفاء (ٍ، من حديث أيب هريرة، وروي من طرق أخرى ال حاجة إىل رسدها، ويكفي فيهـا قـول أيب جعفـر العقـييل يف ٣/٣٢٢: األولياء

روي «): ١١٦:روضة العقالء ونزهـة الفـضالء، ص( حبان يف بن ، وقول أيب حاتم»ِحاديث يف هذا الباب فيها لنياأل«): ٣/٤٢٣: الكبري

ِّأخبار كثري ترصح^ ِّعن النبي  ٌ ًزر غبا تزدد حبا: (في اإلكثار من الزيارة حيث يقولبن ٌ ْإال أنه ال يصح منها خرب مـن جهـة النقـل فتنكبنـا ) ً َُّّ ِ ٌ

ِعن ذكرها ْ ِ«. 

 .١٦/١٩١: ، أليب بكر البزار)املسند( البحر الزخار )  ٨(

 .٧٩:معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، ص)   ٩(

 .١/٤١٧: النكت عىل كتاب ابن الصالح، البن حجر)   ١٠(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٩٤ 

م : )ا( :  

ٌاحلسن يف اللغة صفة ُ َ َحسن (ِ الالزمِّ الثالثيِ من الفعلِ الفاعلِ باسمٌهةَّ مشبَ ُواحلسن هو اجلامل، )َُ ُ ْ  أو هـو مـا ُ

ُواحلسن هو اجلميل،  للطبعُويروق،  إليه النفسُمتيل َ  .)١( القبيحُّ ضدَ

ُوأما احلـسن يف االصـطال ِفـيمكن للمتتبـع لواقـع، حَ   كـانوا أهنـمَ التـصنيف أن يلحـظَ املحـدثني قبـلِلَ عمـُ

َاحلـسن (َيستعملون مصطلح  أو، متنـهه أو ِ يف سـندملعنـى  احلـديثُاستحـسان: مهـا،  عـىل أحـد معنيـنيِللداللـة) َ

ُ إىل من أضيف إليه نسبتهِبولَلثبوته وقه ُاستحسان  : وبيان هذين املعنيني فيام يأيت. َ

 :  يف إسناده أو متنهٍ احلديث ملعنى أو وصفُاستحسان: ًوالأ

 ُ واستحـسانِ الطبـعُ به ميلُقصدُوإنام ي، هِّدَر وأ احلديث ِبولَ له بقَال عالقةِ هبذا املفهوم  احلديثُواستحسان

 : تحسان االسِ من أشكالِ يف هذا املعنى شكالنُويدخل. ه ومعناهِ لفظ يف أوِ احلديثِ يف سندٍ لوصفِسْالنف

 :  احلديثِ لفظُاستحسان: الشكل األول

ِويكون هذا االستحسان إما جلامل لفظ احلديث ِ ُ ، ٍأو فـضيلة،  رشعـيٍكـمُه عـىل حِوإما لداللت، بالغته ِقوةو ُ

ِأو ثواب أو نحو ذلك من األوصـاف ُ التـي تستحـسنٍ  لـيس ِ مـن االستحـسانُوهـذا النـوع،  إليهـاُ الـنفسُ ومتيـلُ

َمرتبطا بق  . احلديث وهو مردودُ لفظُستحسنُبل قد ي،  احلديثِبولً

  ِسـمعت مالكـا سـئ«:  قال)ه١٩٧ت ( وهببن اهللا عبدومن أمثلة ذلك ما ذكره
ُ ً  ِ عـن ختليـل أصـابعَلُ

ُفرتكتـه حتـى خـف النـاس: قـال، ِ ذلك عىل الناسَليس: ِّالرجلني يف الوضوء؟ فقال َّ عنـدنا يف ذلـك : ُفقلـت لـه، ُ

َوابـن هليعـة، ٍ سـعدبـن ُحـدثنا الليـث: ُقلتوما هي؟ :  فقال!ٌسنة ٍ عمـرو بـن َعـن يزيـد،  احلـارثبـن وُوعمـر، ُ

ِّالــرمحن احلـبيل عبـدعـن أيب ، ِّاملعـافري ُ ِعـن املــستورد، ُ ِ َ ُ شـداد القـبـن ْ ٍ َرأيـت رسـول(: قــال، ِّريشَّ ُ يــدلك ^ اهللا ُ ِّ ُ

ِبخنْرصه ما بني ر ِ َ
ٌإن هذا احلديث حسن: فقال. )٢()َجليهِ َعت به قـط إال الـساعةوما سم، َ ُّ َثـم سـمعته بعـد، ُ  ذلـك ُ

ِيسأل فيأمر بتخليل ُ ُ ُ ً فالظاهر أن اإلمام مالكا رمحه اهللا استحسن لفظ احلديث لداللتـه عـىل معنـى مل .)٣(»عِ األصابُ

ًيكن يعلم فيه دليال عن النبي  ُ  ).ُما سمعت به إال الساعة(: بدليل قوله، ^َ

 عـىل هـشيمٍّ مهديبن الرمحن ُوعبدُدخلت أنا «: )ه٢٢٨ت ( موسى اخلفافبن وقال بشار ٍ فقـال لـه ، ُ

                                         
 .٢/٥٧: يف مقاييس اللغة، البن فارس) حسن(مادة : ينظر)   ١(

، وابـن )٤٠: (، رقـم)يف ختليـل األصـابع: باب(، والرتمذي يف الطهارة، )١٤٨: (، رقم)غسل الرجلني: باب(أخرجه أبو داود يف الطهارة، )   ٢(

ٌهذا حديث حسن غريب«: ، وقال الرتمذي)٤٤٦: (، رقم)ختليل األصابع: باب(ماجه يف الطهارة وسننها،  ٌ«. 

 .١/٣١: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٣(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٩٥ 

َبلغني عنك بالبرصة حديث ح، َيا أبا معاوية: الرمحن عبد ٌ ُسن قد نسيتهِ ٌ فقال له هشيم؟ٌ : ٍ بـاب هـو؟ قـالِّيف أي: ُ

ُفأنا أحدثك: قال، يف التفسري ِّ   ¤ £ ¢ ]: يف قـول اهللا تعـاىل، ٍ عبـاسِعـن ابـن، عن عطاء، ُأخربنا احلجاج(: ُ

¥  Z]٢(»هو بعينه، هو واهللا: الرمحن عبد قال )١()نفخنا فيه الروح: قال ، ]١٤: المؤمنون(. 

َ مهدي استحسن مدلول احلـديث املوقـوف عـىل ابـن عبـاس ريض اهللا عـنهام يف بن الرمحن عبدوالظاهر أن  َ

ُومما يبعد احتامل  ، ]١٤: المؤمنون[Z  ¥  ¤ £ ¢ ]: تفسري قوله تعاىل  بـن أن احلجـاج: حتـسينه لـسند احلـديثُ

: وقـال ابـن معـني، )٣(»ًكان ضعيفا يف احلديث«: وقال فيه ابن سعد، أرطأة الراوي عن عطاء ضعيف يف احلديث

ِال حيتج بحديثه«
 .)٥(»كويف ليس بالقوي«: وقال النسائي، )٤(»ُّ

 ِسألت أيب عن حديث«: )ه٣٢٧ت (وقال ابن أيب حاتم ِّلزبيـدياهللا ا عبـد بـن َ زرعةُ  بـن مـرانِعـن ع، ُّ

ــافع، أيب الفــضل ــن ن ــن، ٍع ــن اب ــي ، َ عمــرِع ــن النب ــال، ^ِّع ــريش(: ق ــاءٌق ــبعض أكف ــضها ل ٌ بع ٍ ــا، ُ  أو ًإال حائك

ٌهــذا حــديث منكــر: أيب؟ قــال )٦()ًاَّحجامــ ًأو حجامــا، ًإال حائكــا(: وزاد يف احلــديث، ُّزي الــراٌرواه هــشام؛ ٌ أو ، َّ

ًدباغا َّفخرج عليه الد: قال، َّ َ حـسن احلـديثِ الناسَحتى إن بعض، َّباغون واجتمعواَ َ أو : إنـام معنـى هـذا: وقـال، َّ

ٌدباب َ هؤالء الذين يتخذون الدبابَإنام أراد؛ َّ ِّ«)٧(. 

 َال أنـه حكـم؛ َّوحـسن يف مفهومـه، َّيقصد مجـل يف معنـاه) َ احلديثَنَّسَ حِ الناسَإن بعض(: فقول أيب حاتم

ِت نسبت من حيث ثبوِسنُعليه باحل  .^ ِّه إىل النبيِ إضافتُه وصحةُ

  الـرب عبـدِ بعد التصنيف ما جاء عن ابن  عند املحدثنيهبذا املعنى) احلسن(ومن أمثلة استعامل مصطلح 

َتعلموا العلـم(:  قال^َّأن رسول اهللا ، ٍ جبلبن ِحيث قال يف حديث معاذ، )ه٤٦٣ت( ًفـإن تعلمـه هللا خـشية، َّ َ ُّ ،

                                         
 .ورجال إسناده ثقات. ١٦/١٣٠: دأخرجه اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغدا)   ١(

 .١٦/١٣٠: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)   ٢(

 .٨/٤٧٩: الطبقات الكربى، البن سعد)   ٣(

 .٣/١٥٦: اجلرح والتعديل، البن ايب حاتم)   ٤(

 .٢/٥١٨: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٥(

 .، وهو حديث منكر كام قال أبو حاتم الرازي)١٣٧٧٠: (، رقم٧/٢١٨: أخرجه البيهقي يف السنن الكربى)   ٦(

 .٤/٨٤: العلل، البن أيب حاتم)   ٧(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٩٦ 

ًوطلبه عبادة ًهو حـديث حـسن جـدا«: )١(...)رته تسبيحومذاك، َ ٌّولكـن لـيس لـه إسـناد قـوي، ٌٌ ٌ قـال احلـافظ . )٢(»َ

ًأراد باحلسن حسن اللفظ قطعا«: العراقي ْ ِ
َ ُ ِ ٍ زيـد بـن الـرحيم عبـدعـن ، ِّ حممد البلقاويبن ِفإنه من رواية موسى؛ ُ

ِّالعمي ٌوالبلقاوي هذا كذاب، ِّ َكذبه أبو زرعة، َُّّ ِسبه ابن حبان والعقييل إىل وضع احلديثون، ٍوأبو حاتم، َّ ْ ُّ ُ َ«)٣(. 

  ٍالرب أيضا يف حديث عبدوقال ابن قـال رسـول : قال،  عمرِعن ابن، ٍعن نافع، ٍ أنسبن ِوي عن مالكُ رً

َمــن قــال يف يــوم مئــة(: ^اهللا  َ مــرة ال إلــه إال اهللا احلــق املبــني اســتقرعٍ
ِ أبــواب اجلنــةٍ

ِمــن مــن وحــشةَوأ، َ ِ
، ِربَ القــَ

َجلب هبا الرزق وأواست َ َمن من الفقـرَ
ُهـذا ال يرويـه عـن مالـك مـن يوثـق«: الـرب عبـد قـال ابـن )٤()ِ َ

وال هـو ،  بـهٍ

ِمعروف م ُوهو حديث حسن ترجى بركته إن شاء اهللا تعاىل، ِن حديثهٌ ُ ٌ ) ٌ حـسنٌهو حـديث(الرب  عبد ِفقول ابن. »ٌ

 ِ عليـه مـن الفـضائلُّ معنـاه ومـا يـدلَسنُ بـه حـُصدبـل يقـ، ح بـذلكَّه عنـده كـام رصَه وال ثبوتـَال يقصد بـه قبولـ

 .)٥(ِواملنَح

 : استحسان سند احلديث: الشكل الثاين

،  األقـرانِوروايـة، ِّ فيـه كـالعلوٍ وصفِأو لوجود،  راويه بهِدُّه وتفرِ سندٍ لغرابةُ إنام يكونُوهذا االستحسان

 .ونحو ذلك

 بـسنده إىل ُّ البغـداديُه اخلطيـبَأخرجـمـا ذا املعنـى  هبـ)احلسن( املحدثني ملصطلح ِ استعاملِومن أمثلة 

ِكـانوا يكرهـون إذا اجتمعـوا أن خيـرج الرجـل أحـسن حديثـه«:  قـال)ه١٩٦ت ( النخعـي يزيـدبـن إبراهيم
َ ُ َُ َّ ِ أو ، ُ

ُّ اخلطيب البغداديق عليهَّثم عل. »َ ما عندهَأحسن ِعنـى إبـراهيم باألحـسن«:  بقولهُ َألن الغريـب غـري ؛ َالغريـب: ُ َ

ِاملألوف يستحسن أكثر من املشهور املعروف ِِ َ َُ ِوأصحاب احلديث يعربون عن املناكري هبذه العبارة، ُ ِّ
ِ

ُ«)٦(. 

 مـا لـك ال تـروي : قيـل لـشعبة«: قـال) ه٢٠٠ت (ُّ القييس خالدبن ُ أمية الثقةومن هذا املعنى ما ذكره

                                         
هـذا «): ١/١٢٠: مفتاح دار السعادة ومنـشور واليـة العلـم واإلرادة(قال ابن قيم اجلوزية يف . ١/٢٣٨: أخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء)    ١(

ُ من حديث معاذ مرفوعا إىل النبي وال يثبت، وحسبه أن يصل إىل معاذاألثر معروٌف عن معاذ، ورواه أبو نعيم يف املعجم ُ ِّ ً«. 

 .١/٢٣٨: الرب جامع بيان العلم وفضله، البن عبد)   ٢(

 .٦٠:التقييد واإليضاح رشح مقدمة ابن الصالح، للحافظ العراقي، ص)   ٣(

: التمهيـد ملـا يف املوطـأ مـن املعـاين واألسـانيد(الـرب يف  قال ابـن عبـد، و٢/٣٢: ، ويف صفة اجلنة٨/٢٨٠: أخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء)   ٤(

ُّهذا حديث غريب من حديث مالك ال يصح عنه«): ٦/٥٤ ٌ
ٍ ٌ«. 

 .٦/٥٤: الرب التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، البن عبد)   ٥(

 .٢/١٠٠: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي)   ٦(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٩٧ 

َالعرزمي[ُ أيب سليامن بن امللك عبدعن  ْ ُحسن احلديث؟ ف وهو، ]َ ُمن حـسنها فـررت: قالََ ْ
ِ ِ

، أي مـن غرابتهـا. )١(»ُ

 .ونكارهتا

  ــك ــا ذكــره احلــافظومــن ذل ــد ُم ــن اهللا عب ــيب ُّ داود اخلريب َ ــث، )ه٢١٣ت( ُ ــالحي ــسفيان «:  ق ــت ل ُقل

 ُحـديث، اهللا عبـديـا أبـا : ُفقلـت، َ ثـم أعـرضَّ؟ قـال فنظـر إيل)٢(رَجـَ هِحـديث جمـوس، اهللا عبديا أبا : ]الثوري[

ِّسـأله أن حيـدثني: أي[ه ِبٌفقال له رجل إىل جنْ، ُثم سألته، َّفنظر إيل ثم أعرض عنِّي هجر؟ قال ِجموس َّفحـدثني ، ]ُ

ْوكان إذا كان احلديث حسنا مل يكد، به ً ُ حيدث بهَُ ِّ َّ أي غريبا تفرد به راويه.)٣(»ُ َوليس هو باملنزلة التي حيتمـل هـذا ، ً

ِاحلديث من مثله ُ. 

 ُومنه أيضا قول ُّاهللا القمـي عبـد بـن ُ الـذي رواه يعقـوبِ يف احلديث)ه٢٣٤ت( ِّملديني ابن ِّ عيلً ِّ عـن ، ُ

ٍ محيدبن ِحفص ِ اخلطـاببـن َمـرَعـن ع، ٍ عبـاسِعـن ابـن، َكرمةِعن ع، ُ ٌإين ممـسك (: ^ اهللا ُقـال رسـول: قـال، َّ ُ

ُبحجزكم عن النَّ ِ َ ٍ محيدبن ُوحفص، ُ حسن اإلسنادٌهذا حديث«:  قال ابن املديني)٤()ارُ ُ جمهول ال أعلمُ  روى عنـه ٌ

ُّإال يعقوب القمي ِّ ُ ُومل نجد هذا احلديث عن ع، ُ َ ْ ِوإنام يرويـه أهـل احلجـاز مـن حـديث،  إال من هذا الطريقَمرَِ ِ  أيب ُ

ِ فحسن اإلسناد.)٥(»هريرة
 . راويه بهِدُّه وتفرِ إنام أتى من غرابتُ

 ُن احلـديثَسَحـ، ٌ صـالحٌرجل، ثقة«: ) سلمةبن ِمحاد(يف ترمجة ) ه٢٦١ت(العجيل أبو احلسن قال و ،

َإن عنده ألف: ُيقال  .)٦(»هِ عند غريت ليسٍنَسَ حٍ حديثَّ

 فـضيلبـن ِعـن حممـد، ٍ خـالدبن ِ أيب بكرِ بسنده من طريق)ه٣٠٣ت (وأخرج النسائي ٍ حـدثنا : قـال، ُ

                                         
 .٢/١٠١: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي)   ١(

لعل هذا احلديث هو مـا سـأله عنـه «): ١٣٧:اإلرشادات يف تقوية األحاديث بالشواهد واملتابعات، ص( عوض اهللا يف بن قال الشيخ طارق)   ٢(

إبراهيم يف الرجل يتزوج املجوسـية، فجعـل ال حيـدثني بـه، سألت سفيان عن حديث محاد، عن : وذلك فيام قال حييى القطان: حييى القطان

ًمطلني به أياما، ثم قال ََ : أخرجه ابن أيب حاتم يف مقدمة اجلـرح والتعـديل. »! اجلعفي ـ، عن محاد؛ ما ترجو به؟ : إنام حدثني به جابر ـ يعني: َ

 .١/١٩٥: ، والعقييل يف الضعفاء١/٦٩

 .٥٦٣:اعي، للرامهرمزي، صاملحدث الفاصل بني الراوي والو)   ٣(

: ، والبزار يف البحـر الزخـار)٧٤٤: (، رقم٢/٣٤٦: ، وابن أيب عاصم يف السنة)٣١٦٧٨: (، رقم٦/٣٠٩: أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف)   ٤(

قـال نـور الـدين ). ٩/٥٤٩: املطالب العالية بزوائد املسانيد الثامنية، البن حجر: ينظر(، وأبو يعىل يف املسند الكبري )٢٠٤: (، رقم١/٣١٤

 .»تورجال اجلميع ثقا... رواه أبو يعىل يف الكبري والبزار«): ٣/٢٣٨: جممع الزوائد ومنبع الفوائد(اهليثمي يف 

 .٩٤: املديني، صبن العلل، لعيل)   ٥(

 .١٣١:الثقات، للعجيل، ص)   ٦(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٩٨ 

. )١()ً بركـةِورُحَّن يف الـسروا فـإَّتـسح(: ^ اهللا ُقـال رسـول: قـال، َعن أيب هريـرة، َعن أيب سلمة، ٍ سعيدبن حييى

ٌوهو منكر، ٌنَسَه حُ هذا إسنادٍ سعيدبن  حييىُحديث«:  بقولهُّبه النسائيَّوتعق ُ الغلـط فيـه مـن َ أن يكـونُوأخاف، ُ

َ فضبن ِحممد  .)٢(»ٍيلُ

 وصـل ُغلـط فيه وهـذا الٍ غلطِ إىل وجودَألنه أشار؛  اإلسنادَ غرابةِنُْس باحلُ يقصدَّ النسائيَفالظاهر أن اإلمام

 .واهللا أعلم، ^ نسبته إىل النبي ِبولَ معنى الثبوت وق احلسن عىلُلْ هذه محفال يمكن واحلال،  النكارةِّإىل حد

 حرب املالئـيبن السالم عبد( يف ترمجة )ه٣٢٢ت ( العقييل أبو جعفرقالو ِّ ُ : اهللا قـال عبـدحـدثنا «: )ٍ

ُكنا ننكر من : قال أيب
ِ ُ ًالسالم شيئا عبدُ َّ يقـول حـدكان ال، ِ ُثنا إال يف حـديث واحـد أو حـديثني سـمعته يقـول فيـه ُ ٍ ٍ

َّمـا حتملنـي رجـيل إليـه: فقـال، الـسالم عبـد املبارك يف ِ البنَوقيل: قال أيب، ثناَّحد ُ ٍكـل حـديث : ٌوقـال وكيـع... ِ ُّ ُ

 .)٣(»ٍ حرب يرويهبن ِالسالم عبد: ٍنَسَح

 .  إليهَضيفُبته إىل من أبول نسَاستحسان احلديث لثبوته وق: املعنى الثاين

 ُه اإلمـامَ اسـتعملٌّخـاص: ُواآلخـر،  املحدثنيُه عامةُ يستعملٌعام: مهاُويدخل حتت هذا املعنى مفهومان أحد

 :  يأيتفياموبيان هذين املفهومني . ِه اجلامعِ يف كتابُّالرتمذي

 :  الصحيح بمعناه الواسعُ الذي يرادفُاحلسن: املفهوم األول

أو ، ِ للـصحيحٍكمـرادف) احلـسن (َمـصطلحيـستعملون  مـن األحيـان ٍ التصنيف يف كثريَ قبلكان املحدثون

ٍداال عىل معنى قريب فـإهنم ،  املتقـدمنيٌوعليه عبارات«: ِّ الذهبيِ اإلمامُ إىل ذلك قولُويشري.  من معنى الصحيحً

َهذا حديث ح: َّيقولون فيام صح  .)٤(»ٌنَسٌ

 عــن، عطـاء عــن، ٍدينـار بــن وِعمـر عــن، ُسـفيان حــدثنا، ُقتيبـة حــدثنا«: )ه٢٧٩ت( ُّالرتمـذي  اإلمــامقـال

 ًحممـدا ُسـألت .)٥()]٧٧: الزخرف[ Z 7 6 ]: املنرب عىل يقرأ  ^َّالنبي ُسمعت(: قال أبيه عن، يعىل بن َصفوان

 .)٦(»به ُدِينفر الذي يينةُع ِابن ُحديث وهو، ٌنَسَح ٌحديث هو: فقال ؟ِاحلديث هذا عن] يعني البخاري[

                                         
 ).٢١٥١: (، رقم)احلث عىل السحور: باب(أخرجه النسائي يف الصيام )   ١(

 .٤/١٤٢: السنن، للنسائي)   ٢(

 .٣/٦٩: الضعفاء الكبري، للعقييل)   ٣(

 .٣٢:املوقظة يف علم مصطلح احلديث، للذهبي، ص)   ٤(

ختفيف : باب(، ومسلم يف اجلمعة، )٣٢٣٠: (، رقم...)إذا قال أحدكم آمني واملالئكة يف السامء آمني: باب(أخرجه البخاري يف بدء اخللق، )    ٥(

 ).٨٧١: (، رقم)خلطبةالصالة وا

 .٨٨:، ص)ترتيب أيب طالب القايض(العلل الكبري، للرتمذي )   ٦(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٥٩٩ 

 مـن فهـو، امهيَ يف صـحيحٌ ومـسلمأخرجه البخـاري) ٌ حسنٌحديث (ُّ الذي قال عنه البخاريُوهذا احلديث

ِ التي اتفق الشيخان عىل تاألحاديث  )ِاحلـسن( ِ مـصطلحِ عـىل تـرادفُّ فإنام يدلٍ عىل يشءَّوهذا إن دل، صحيحهاَ

 . يف هذا االستعامل)الصحيح(مع مصطلح 

 ُسـمعت: قال، ُعبةُش حدثنا: قال، ٍجعفر بن ُحممد حدثنا: قال، ٍبشار بن ُحممد ثناحد«: ً أيضاالرتمذي وقال

 َنحــو ِبجريــدتني هَفــرضب َاخلمــر َبِرش قــد ٍبرجــل يتُأ أنــه(:  ^ِّالنبــي عــن ٍمالــك بــن ِأنــس عــن ُثِّحيــد، َقتــادة

 َفـأمر ِاحلـدود ِّكـأخف: عـوف بـن الـرمحن عبد فقال، َالناس َاستشار ُعمر كان فلام، بكر أبو هَوفعل .)١()األربعني

 .)٢(»ٌحسن الباب هذا يف ٍأنس وحديث: ]يعني البخاري[ حممد قال«: ُّقال الرتمذي، »ُعمر به

يف يف صــحيحه كــام أخرجــه مــسلم  بأنــه حــديث حــسن أخرجــه ُّ الــذي قــال عنــه البخــاريُوهــذا احلــديث

 ).صحيحال (ِعنى مرادف ملفهومقد يأيت بم) حسن( ملصطلح ِّ البخاريَمما يعني أن استعامل، هصحيح

ٍحدثنا أبو كريب«: قال الرتمذيو عـن أيب ، َعـن أيب إسـحاق، ِعن األعمش، ٍ غياثبن ُحدثنا حفص: قال، ُ

ُ بدأ غريبا وسيعودَإن اإلسالم(: قال،  ^ِّعن النبي، اهللا عبدعن ، ِاألحوص ُ غريبا كـام بـدأ فطـً . )٣()وبى للغربـاءً

ًسألت حممدا: ثم قال الرتمذي َ أحدا روى هذا احلديثُال أعلم: فقال، ِ عن هذا احلديثُ ، ٍ غيـاثبـن ِ حفصَ غريً

ٌوهو حديث حسن ٌهـذا حـديث حـسن صـحيح غريـب«:  وهذا احلديث عينُه قال فيه الرتمذي يف سـننه.)٤(»ٌ ٌ ٌ  مـن ٌ

ِإنام نعرفه من حديث حفص، ٍ مسعودِ ابنِحديث ُ  .)٥(» به حفصَدَّتفر... ِعن األعمش، ٍ غياثبن ِ

عقـب عليـه ، َوملا أورد هذا احلديث يف سننه، )حسن(َفالرتمذي نقل عن البخاري حكمه عىل احلديث بأنه 

  الــذي أطلقــهِمــع املــصطلح) حــسن (ِّ مــصطلح البخــاريِضُ تعــارِ إىل عــدمُ يــشريممــا) حــسن صــحيح(: بقولــه

 ).حسن صحيح(: الرتمذي

 يف )ه٣٦٥ت ( عـديِ ابـنُ قـول)الـصحيح( مـن مـصطلح ُ مـصطلح احلـسن بـام يقـربِومن أمثلة استعامل

 ورواة، حـسن ٌطريـق هـذاو«: بـه دَّتفـرً لـه حـديثا َسـاقبعـد أن ) األشـعري َدةْرُبـ أيب بن اهللا عبد بن ُيدَرُب(ترمجة 

                                         
: ، رقـم)حـد اخلمـر: بـاب(، ومـسلم يف احلـدود، )٦٧٧٣: (، رقـم)مـا جـاء يف رضب شـارب اخلمـر: بـاب(أخرجه البخـاري يف احلـدود، )    ١(

)١٧٠٦.( 

 .٢٣١: ص،)ترتيب أيب طالب القايض(العلل الكبري، للرتمذي )   ٢(

ًما جاء أن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا: باب(أخرجه الرتمذي يف أبواب اإليامن، )    ٣( بـدأ : بـاب(، وابن ماجه يف الفـتن، )٢٦٢٩: (، رقم)ً

 ).٣٩٨٨: (، رقم)ًاإلسالم غريبا

 .٣٣٨:العلل الكبري، للرتمذي، ص)   ٤(

 .٥/١٨): سنن الرتمذي(اجلامع املخترص  من السنن، )   ٥(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٦٠٠ 

َبرب يكون ال أن وأرجو، حاحهمِص يف ٌقوم هَأدخل وقد، ٌثقات  .)١(»ٌبأس هذا ٍدْيُ

ُأما مجع اإلمام الرتمذي بني   فقـد استـشكله كثـري مـن يف كتابـه اجلـامع) صحيح(و، )حسن (يَبني مصطلحْ

: وقـول الرتمـذي«: )ه٧٤٨ت (ل اإلمـام الـذهبيقا، )٢(وأجابوا عن ذلك بأجوبة خمتلفة املحدثني بعد التصنيف

ٌهذا حديث حسن( ٌبأن احلسن قارص عن الـصحيح: عليه إشكال) ٌصحيح، ٌ َ ٍففـي اجلمـع بـني الـسمتني حلـديث ، َ

ُواحد جم ً عن هذا بيشء ال ينهض أبداَوأجيب، ٌةَاذبٍ ُ
ٍ«)٣(. 

ُويبدو يل أن أقرب األقـوال فيـه أن جيعـل مـن َ فيهـا جزؤهـا الثـاين جزءهـا ُدِّ املركبـة التـي يؤكـِ املـصطلحاتَّ ُ

 . واهللا أعلم، ونحوها من املصطلحات املركبة، )٥()ثقة صدوق(أو ، )٤()ثقة ال بأس به(: كقول الناقد، األول

 :  الذي تقوىُ به الضعيفُقصدُاحلسن الذي ي: ايناملفهوم الث

 ِومـا ذكرنـا يف هـذا الكتـاب«: وقال يف تفـسريه،  يف سننه)ه٢٧٩ت( ُّ الرتمذيُه اإلمامَ استعملُوهذا املفهوم

ٌحديث حسن ِفإنام أردنا به حسن إسناد، ٌ
ِكل حديث يروى ال يكـون يف إسـناد؛ ه عندناُ ٍ

ُ ُّ ِن يـتهم بالكـذبَه مـُ ُ َّ وال ، ُ

ًيكون احلديث شاذا ّ ِويروى من غري، ُ ٌ نحو ذاك فهو عندنا حديث حسنٍ وجهُ ٌ«)٦(. 

ُفـإنام أردنـا بـه حـسن ، ٌومـا ذكرنـا يف هـذا الكتـاب حـديث حـسن( قولـه ِ من خاللَحَّ الرتمذي رصُفاإلمام

 ُ الـشائعُفهـومولـيس هـو امل،  بكتابـه اجلـامعٌّخـاص) احلـسن( الذي ذكره ملصطلح َأن هذا املفهوم) إسناده عندنا

واحلـسن ، والـضعيف،  الـصحيحِ دون مـصطلحمـن،  والبيـانِه بالذكرَّ ذلك خصِومن أجل،  املحدثنيِعند سائر

 .ه الشائع عند املحدثنيِبمفهوم

 ِاملـذكورة ِبـاألنواع َالتعريـف ِيقـصد فلـم ُّالرتمـذي وأمـا«: )ه٨٥٢ت ( احلافظ ابن حجـرُويؤكد ذلك قول

 بـل ًسناَحـ كونـه عـىل ِقَفـَّاملت ِباحلـسن وال بـل ِبالـضعيف وال ِبالـصحيح فِّيعـر مل أنـه ِبـدليل، احلـديث ِأهل عند

، احلـسن قبيـل مـن احلـديث أهـل مـن ٌكثـري هُّيعـد ال، ُفاملـصنِّ هَمِفه ما عىل، املستور ُحديث وهو عنده به ُفَّاملعر

ِ عند الرتمذي مقصورا عىل روايةالتحقيق يف هو وليس ِ معـه الـضعيف بـسببُبل يشرتك،  املستورً ، ِفـظِ احلِ سـوءُ

َواملوصوف بالغل ِوحديث املختلط،  واخلطأِطُ ٌوما يف إسـناده انقطـاع خفيـف، ُس إذا عنعنِّواملدل،  بعد اختالطهُ ٌ ،

                                         
 .٢/٢٤٧: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ١(

 .١١٠:معرفة أنواع علم احلديث، البن الصالح، ص: ينظر)   ٢(

 .٢٩:املوقظة يف علم مصطلح احلديث، للذهبي، ص)   ٣(

 .١٣٨:، ص)رواية الدارمي(التاريخ، البن معني، : ينظر)   ٤(

 .١٢٥:سؤاالت احلاكم للدارقطني، ص: ينظر)   ٥(

 .٧٥٨:العلل الصغري، للرتمذي، ص)   ٦(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٦٠١ 

ِفكل ذلك عنده من قبيل احلسن ُّ  ُوال يكون اإلسـناد،  بالكذبُهمَّتُأن ال يكون فيهم من ي:  بالرشوط الثالثة وهيُ

 الـسواء بـل ِّ عـىل حـدِهـا يف املرتبـةُّوليس كل، ً آخر فصاعداٍ أو نحوه من وجهِ ذلك احلديثُروى مثلُ يْوأن، ًشاذا

،  ذلـكَبل أطلق، ً أصالِ اتصال اإلسنادِه أنه مل يتعرض ملرشوطيةُدُومما يقوي هذا ويعض .ٍها أقوى من بعضُبعض

ِ كثريا من األحاديثَفلهذا وصف  .)١(»ساناِا حِ بكوهنِ املنقطعةً

 : )( :  

ُاجليد ِفيعـل (ِ عـىل وزنٌ مـشبهةٌوهـو صـفة،  الرديءُ نقيضِ يف اللغةِّ
ْ ُوأصـله ، )جـاد (ِّ الثالثـيِعـلِمـن الف، )َ

َجود( َ ِوجيمع عىل جياد، )َ َ واحلسن واملتقُ هو الصالحِ يف اللغةُفاجليد.  قياسِ عىل غريِيائد باهلمزَوج، ُ َ ونحوهـا ، ُنَ

 .)٢(داءةَّ معنى الرُضِناقُ التي تِمن األوصاف

 املحدثني واستعامالهتم هلذا املـصطلح أن نلحـظ ِلَ عمِ استقراءِفيمكن من خالل،  يف االصطالحُوأما اجليد

 : مها، معنيني ِللداللة عىل أحد) يداجل(أهنم يستعملون مصطلح 

ٌأي يغلب عىل الظن أنه جمود؛ احلسن الظاهر إلسناد احلديث: ًأوال َّ  .لغرابته وتفرد راويه به ؛ُ

  قـال،  األهـوازي عبـدانللداللة عىل هذا املعنى ما ذكره احلـافظ) اجليد(  ومن أمثلة استعامل مصطلح :

ُأنا ال أحدث عن فضل«: يقول) ه٢٧٥ت (سمعت أبا داود السجستاين ِّ ألنـه : ُقلـت مل؟ قـال!  سهل األعرجبن ُ

ٌكان ال يفوته حديث جيد ُ«)٣(. 

 َسمعت ابن«: )ه٣٠١ت ( إدريس األنصاريبن  احلسنيحلافظومن ذلك قول ا  بـن حييى: يقول،  عامرُ

ٌ الكوفـة حـديث جيـد غريـبِمل يكـن ألهـل: ُفام علته؟ قال: قيل، ُ قد سقط حديثهُّاحلميد احلامين عبد ٌ وال ألهـل ، ٌ

ٌ حديث جيد غريب إال رواهٍوال ألهل بلد، ِاملدينة ٌ  .)٤(»!فهذا يكون هكذا، ٌ

 . سنده من اإلعاللِوسالمة،  لثقة رجالهِبول احلديثَق: ًانيثا

 : ومنها، يف هذا املعنى كثرية) جيد(واألمثلة التي تدل عىل استعامل املحدثني ملصطلح 

  أي بـاب التـسمية عنـد الوضــوء [ِ يف هـذا البـابُال أعلــم«: )ه٢٤١ت( حنبـل بـن أمحـد ُاإلمـامقـال [

                                         
 .١/٣٨٧: النكت عىل كتاب ابن الصالح، البن حجر)   ١(

: ، واملحكـم واملحـيط األعظـم، البـن سـيده١/٤٩٣: ، ومقاييس اللغة، البـن فـارس٢/٤٦١: يف الصحاح، للجوهري) جود(مادة : ينظر)   ٢(

٧/٥٢٨. 

 .٣/٢٠٧: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٣(

 .١٦/٢٥١: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)   ٤(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٦٠٢ 

 .)١(»ًحديثا له إسناد جيد

  يف ^ ِّ عـن النبـيُاألحاديـث:  معـنيبـن ُقلـت ليحيـى«: )ه٢٧٤ت ( امليموينأبو احلسنُوقال احلافظ 

ُّجياد كلها: ُكيف تأويلها؟ قال، )٢( للصائمِكراهة احلجامة أنا ال أقول إن هـذه : مضطربة؟ قال: فام يقولون: قلنا، ٌ

 .)٣(»األحاديث مضطربة

 سـعدبـن  إبـراهيمبـن ُحدثنا يعقوب، يب زياد أبن اهللا عبدحدثنا : )ه٢٧٩ت( ُّ الرتمذيُ اإلمامقالو  ،

إن (: ^ اهللا ُلقـال رسـو: قـال، عـن أيب هريـرة،  املـسيببـن ِعـن سـعيد، عن عمه، ٍ أخي ابن شهابُحدثنا ابن

،  عـن أيب ذرِويف الباب«:  ثم قال)٤()وجِ هبا عىل عَها استمتعتَوإن تركت، ها كرسهتاَ تقيمَ إن ذهبتِ كالضلعَاملرأة

وإسـناده ،  مـن هـذا الوجـهٌ غريـبٌ صـحيحٌ حـسنٌ أيب هريرة حـديثُحديث«: قال أبو عيسى. ئشةوعا، وسمرة

 .)٥(»جيد

 زريـعبـن حدثنا يزيد، ٌحدثنا عمرو: )ه٢٩٢ت (البزارأبو بكر قال و ٍ َ عـن ، َعـن قتـادة، ُحـدثنا شـعبة، ُ

َزرارة َأن رجـال عـض آخـر فانتزعهـا فا، ريض اهللا عنـه، ٍ حـصنيبـن ِعن عمـران، ُ َ َّ ُنتزعـت ثنيتـه فرجـع ذلـك إىل ً ْ َُّ
ِ َ ِ

َفأبطلها^  النبي ُأراد أن يقضم حلم أخيه ـ أو حلم أخيـك ـ كـام يقـضم الفحـل(: وقال، َ ُ َ ََ وهـذا : قـال البـزار. )٦()َ

ٌوهذا إسناد جيد عن عمران، ٍ وجهِمن غري ^ ِّ عن النبيَويُاحلديث قد ر  .)٧(»ُ حصنيبن ٌ

 ُأخربنـا عبيـد«: )ه٣٠٣ت (النـسائيالـرمحن  عبـد أبو وقال  بـن اهللا عبـدحـدثنا : قـال،  سـعيدبـن  اهللاُ

                                         
 ).٢٥: (، رقم١/٣٧: السنن لإلمام الرتمذي)   ١(

كراهيـة : بـاب(يف الـسنن يف أبـواب الـصوم، ) أفطر احلاجم واملحجـوم(ً خديج مرفوعا بن قال اإلمام الرتمذي بعد أن أخرج حديث رافع)    ٢(

ٍعـن عـيل، وسـعد، وشـداد: ويف الباب«: ، قال الرتمذي)٧٧٤: (، رقم)احلجامة للصائم
َ أوس، وثوبـان، وأسـامةبـن ٍّ َ زيـد، وعائـشة، بـن ٍ ٍ

ِومعقل ٍابن يسار، وأيب هريرة، وابن عباس، وأيب موسى، وبالل:  سنان، ويقالبن ِ ٌ خديج حديث حسن صحيحبن وحديث رافع. ِ َوذكر . ٍ
ِ ُ

ُأصح يشء يف هذا الباب حديث: ٍ حنبل أنه قالبن عن أمحد ِ ٍ
 . » خديجبن  رافعُّ

 .٢١٣:، ص)رواية امليموين( حنبل بن العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد)   ٣(

من طريق مالك عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة، ومـسلم ) ٥١٨٤: (، رقم)املداراة مع النساء: باب(أخرجه البخاري يف النكاح، )   ٤(

 .من طريق يونس، عن الزهري، عن ابن املسيب، عن أيب هريرة ريض اهللا عنه) ١٤٨٦: (، رقم)الوصية بالنساء: باب(يف الرضاع، 

 ).١١٨٨: (، رقم)مداراة النساء: باب(أخرجه الرتمذي يف الطالق، )   ٥(

ًباب إذا عض رجال فوقعت ثناياه(أخرجه البخاري يف الديات، )   ٦(  والـديات، ، ومـسلم يف القـسامة واملحـاربني والقـصاص)٦٨٩٤: (، رقـم)َّ

 حـصني ريض اهللا بـن من طريق شعبة، عن قتادة، عن زرارة، عن عمـران) ١٦٧٣: (، رقم...)الصائل عىل نفس اإلنسان أو عضوه: باب(

 .عنه

 .٩/٧٣):  حصنيبن عمران: مسند(البحر الزخار، لإلمام البزار )   ٧(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٦٠٣ 

َعن سيف هو ابن سليامن، احلارث ُ ُ
قـىض (^ ٍعن ابن عباس أن النبـي ، ٍ ديناربن وِعن عمر، ٍ سعدبن ِعن قيس، ٍ

:  القطـانٍ سـعيدبـن وقـال حييـى.  ثقـةٌوقـيس، ٌوسيف ثقة، ٌ جيدٌهذا إسناد:  قال النسائي.)١()باليمني مع الشاهد

ُوروى هذا احلديث حممد، سيف ثقة ^  ِّعـن النبـي،  عبـاسِعـن ابـن، ٍ دينـاربـن وِعن عمر، ُّ مسلم الطائفيبن َ

ِّ مسلم ليس بذلك القويبن ُوحممد).  مع الشاهدِقىض باليمن( ٌورواه إنـسان ضـعيف، ٍ  بـن وِعـن عمـر: فقـال، ٌ

ٌ عيل مرسلبن ِعن حممد، ٍدينار ِكم بالضعفاءُوال حي، ُوهو مرتوك احلديث، ٍّ
ُ  .)٢(» عىل الثقاتَ

ِوحكمه عىل اإلسناد،  ديناربن  عن عمروِ النسائي بني الرواةُفموازنة
هـذا إسـناد :  الذي فيه الثقـات بقولـهُ

 .^ ِّه إىل النبيِ نسبتَ وقبولِ احلديثَ ثبوتُ يعني أنه يقصدٌجيد

وعلـق . )٣(» إسـامعيل البخـاريبـن ما يف هذه الكتـب أجـود مـن كتـاب حممـد«: ًوقال اإلمام النسائي أيضا

كـام هـو املتبـادر إىل الفهـم مـن ، والنـسائي ال يعنـي بـاجلودة إال جـودة األسـانيد«: عليه احلافظ ابـن حجـر بقولـه

 .)٤(»اصطالح أهل احلديث

 يـومْوي عـن النبـي عليـه الـسالم بأسـانيد جيـاد أنـه مل يـصمُر«: )ه٣٢٢ت( ُّ العقـييل أبو جعفـروقال َ 

ِيصح عنه أنـه هنـى عـن صـوموال ، )٥(عرفة
ٌ الوضـوء ففيـه أحاديـث صـحاح ُوأمـا إسـباغ«: ًوقـال أيـضا. )٧(»)٦(هُّ ُ

ُّروى عـامر الـشعبي«: ًوقال أيضا. )٩(»)٨(جياد ٌاحلـالل بـني(: عـن النبـي عليـه الـسالم، ٍ بـشريبـن عـن الـنعامن، ٌ ِّ ،

                                         
 بن  سعد، عن عمروبن  سليامن، عن قيسبن من طريق سيف) ١٧١٢ (:، رقم)القضاء باليمني والشاهد: باب(أخرجه مسلم يف األقضية، )   ١(

 .دينار، عن ابن عباس ريض اهللا عنهام

 ).٥٩٦٧: (، رقم)احلكم باليمن مع الشاهد الواحد: باب(، يف القضاء، )السنن الكربى: يف(أخرجه النسائي )   ٢(

 .٢/٣٢٢: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)    ٣(

 .١/١٠: ح صحيح البخاري، للحافظ ابن حجرفتح الباري رش)   ٤(

اسـتحباب : بـاب(، ومسلم يف الصيام، )١٩٨٨(، رقم )صوم يوم عرفة: باب(يوم عرفة البخاري يف الصوم، ^ أخرج حديث إفطار النبي )   ٥(

 .ت احلارث ريض اهللا عنهابن عن أم الفضل لبابة). ١١٢٣: (، رقم)الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة

: ، رقـم)صـيام يـوم عرفـة: بـاب(، وابـن ماجـه يف الـصيام، )٢٤٤٠(، رقـم )يف صـوم يـوم عرفـة بعرفـة: بـاب(جه أبو داود يف الصوم، أخر)   ٦(

زاد املعـاد يف هـدي خـري (ُقـال ابـن قـيم اجلوزيـة يف .  حرب العبدي عن عكرمة عن أيب هريرة ريض اهللا عنهبن من رواية مهدي) ١٧٣٢(

ُ حرب العبدي ليس بمعروف، ومداره عليهبن َّنظر؛ فإن مهدييف إسناده «): ١/٦١: العباد
ٍ«. 

 .١/٢٩٨: الضعفاء الكبري، للعقييل)   ٧(

فضل إسـباغ : باب(، و)٢٤٦: (، رقم)استحباب إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوء: باب(أخرج حديث إسباغ الوضوء مسلم يف الوضوء، )   ٨(

 .هريرة ريض اهللا عنهعن أيب ) ٢٥١: (، رقم)الوضوء عىل املكاره

 .٢/٤٩: الضعفاء الكبري، للعقييل)   ٩(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٦٠٤ 

ٌواحلرام بني ِّ ٍ بأسانيد جياد ثابتة)١()ُ ٍ«)٢(. 

: أمـا اجليـد«: ومـن ذلـك قـول احلـافظ الـسيوطي، حدثني بعد التصنيف عىل هذا املعنىوقد أكد كثري من امل

: َّحنبـل أن أصـحها بـن عـن أمحـد، فقال شيخ اإلسـالم يف الكـالم عـىل أصـح األسـانيد ملـا حكـى ابـن الـصالح

ِعبـارة أمحـد أجـود األسـانيد، عـن أبيـه، ٍعن سامل، ُّالزهري
ُ َ ُكـذا أخرجـه احلـاكم، ُ ُّدل عـىل أن ابـن وهـذا يـ: قـال. َ

ُّكذا قال البلقيني بعد أن نقل ذلك، َالصالح يرى التسوية بني اجليد والصحيح َّمـن ذلـك يعلـم أن اجلـودة يعـرب ، ُ ُُ َُ

ِّيف الطب) جامع الرتمذي(ويف . ِهبا عن الصحة ٌهذا حديث جيد حـسن: ِّ َال مغـايرة بـني جيـد ، ُوكـذا قـال غـريه، ٌِّ ُ

ِإال أن اجلهب، ٍوصحيح عندهم ٍذ منهم ال يعدل عـن صـحيح إىل جيـد إال لنُكتـةِ ٍ ٍِ ُ كـأن يرتقـي احلـديث عنـده عـن ، َ

َويرتدد يف بلوغه الصحيح، ِاحلسن لذاته ُ َّ
ٍفالوصف به أنزل رتبة من الوصف بصحيح، ِ ً ُ ُ ُ«)٣(. 

را : )( :  

َثبت (ِّ الثالثيِ من الفعلٍ فاعلُ يف اللغة اسمُالثابت َ ْرجل ثبت إذا كـان عـد: ُويقال، ِاليشء َويعني دوام، )َ ٌ َ ًال ٌ

ٌوقول ثابت. ٌ أثباتُعْواجلم، ًضابطا  .)٤(أي صحيح؛ ٌ

أهنـم يقـصدون بـه ) الثابـت( املحـدثني ملـصطلح ِ اسـتعامالتِ مـن اسـتقراءُوأما يف االصطالح فالذي يظهر

ُ نسبته إىل من أَوقبول،  احلديثَصحة  : ذلكومن األمثلة التي تدل عىل ،  إليهَضيفَ

 َعنــدنا حــديث ثابــت معــروف أن ميمونــة زوج النبــي «: )ه٢٠٤ت( ُّ الــشافعيُقــال اإلمــام َ ٌٌ ْ وهبــت ^ٌ

ُ قتـيال لـه عليـه بينـة فلـه سـلبهَمن قتـل(:  حديثَبعد أن ذكر: ًوقال أيضا. )٦(»)٥(ٍي يسار البن عباسبن والء َِّ َ ٌ ً()٧( :

                                         
: ، رقـم)أخـذ احلـالل وتـرك الـشبهات: بـاب(، ومسلم يف املساقاة، )٥٢: (، رقم)فضل من استربأ لدينه: باب(أخرجه البخاري يف اإليامن، )   ١(

)١٥٩٩.( 

 .٢/٢٥٤: الضعفاء الكبري، للعقييل)   ٢(

 .١/١٩٤: تقريب النواوي، للسيوطيتدريب الراوي يف رشح )   ٣(

 .٢/٢٠: ، ولسان العرب، البن منظور١/١٠٣: ، وأساس البالغة، للزخمرشي١/٣٩٩: يف مقاييس اللغة، البن فارس) ثبت(مادة : ينظر)   ٤(

وهبـت ميمونـة : ُّي والنـاسروى عنه الزهـر«): ت احلاريبن  يسار موىل ميمونةبن سليامن(يف ترمجة ) ٤/٣٠١: الثقات(قال ابن حبان يف )     ٥(

عـن اإلمـام ) ١٤/٤١٢: معرفة الـسنن واآلثـار(ونقله البيهقي يف . »ٍيسار البن عباس، وكان سليامن من فقهاء املدينة وقرائهم] بني[والء 

 .الشافعي رمحه اهللا

 .٤/١٣٨: األم، لإلمام الشافعي)     ٦(

استحقاق القاتل : باب(، ومسلم يف اجلهاد والسري، )٣١٤٢: (، رقم...)س األسالبمن مل خيم: باب(أخرجه البخاري يف فرض اخلمس، )      ٧(

 .عن أيب قتادة األنصاري) ١٧٥١: (، رقم)سلب القتيل



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٦٠٥ 

ُهذا حديث ثابت صحيح ال خمالف له علمته عن رسول « ٌُ ٌ  .)١(»^اهللا ٌ

  ِروينا عن رسول«: )ه٣١٩ت(وقال احلافظ ابن املنذر ِّ َ بإسـناد ثابـت أنـه أغمـي عليـه فاغتـسل^ اهللا ُ ُ ٍ ٍ 

ِروينا عن رسول«: ًوقال أيضا. )٣(»)٢(حني أفاق ً بإسناد ثابت ال أعلم ألحد من أهل العلم فيـه مقـاال أنـه ^ اهللا ِّ ٍ ٍ ٍ
ُ

ِّكان يصيل بعد العرص ركعتني ُ
)٥(»)٤(. 

 ُروى مالك وغريه«: )ه٣٢٢ت ( العقييل أبو جعفرقالو عـن ،  أيب طلحـةبـن اهللا عبد بن عن إسحاق، ٌ

َمحيدة َ رفاعةبن اهللا ِ عبيدِتبن ُ َ ِت كعببن عن كبشة، ِ يف سـؤر : أنـه قـال، ^عـن النبـي ، عن أيب قتادة، ٍ مالكبن ِ

ٍجسبن إهنا ليست(: اهلرة ٌوهذا إسناد ثابت صحيح«: ال العقييلثم ق، )٦()َّإنام هي من الطوافني عليكم، َ ٌ«)٧(. 

ْإذا رأى أحدكم جنـازة فلـيقم(: ٍبإسناد ثابت أنه قال^ عن النبي ، َ ربيعةبن ِوي عن عامرُر«: ًوقال أيضا ُ ُ 

َ ختلفهحتى ِّ َ  .)٩(»)٨()َعَوضُ أو تُ

 بـن ِ حممـدبن ا موسىحدثن: ُّ عمر الواقدي قالبن ُحدثنا حممد:  إسامعيل قالبن ُحدثنا حممد«: ًوقال أيضا

ُّإبراهيم اهلذيل َ َ سلمةبن عن إياس، ُ َ ، اسـتقيموا ولـن حتـصوا(: ^ اهللا ُقـال رسـول: عـن أبيـه قـال، َ األكـوعبـن َ

ُ أعاملكم الصالةَواعلموا أن أفضل ُ ُ َولن حيافظ، ِ ِهـذا يـروى مـن غـري: قـال العقـييل. )١٠() إال مؤمنِ عىل الوضوءُ ُ 

                                         
 .٧/٣٦٤: األم، لإلمام الشافعي)     ١(

اسـتخالف اإلمـام إذا عـرض لـه : بـاب(، ومسلم يف الـصالة، )٦٨٧: (، رقم)َّإنام جعل اإلمام ليؤتم به: باب(أخرجه البخاري يف األذان، )     ٢(

 .عن عائشة ريض اهللا عنها) ٤١٨: (، رقم...)عذر من مرض وسفر

 .١/١٥٥: األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف، البن املنذر)     ٣(

عن ) ٥٩٣(، و)٥٩٢(، و)٥٩١(، و)٥٩٠: (، رقم)ما يصىل بعد العرص من الفوائت ونحوها: باب(أخرجه البخاري يف مواقيت الصالة، )     ٤(

 .عائشة ريض اهللا عنها

 .٢/٣٩٠: األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف، البن املنذر)     ٥(

، )٩٢: (، رقـم)مـا جـاء يف سـؤر اهلـرة: بـاب(، والرتمذي يف أبواب الطهـارة، )٧٥: (، رقم)سؤر اهلرة: باب(أخرجه أبو داود يف الطهارة، )    ٦(

 .»هذا حديث حسن صحيح«: ، وقال الرتمذي)٦٨: (، رقم)سؤر اهلرة: باب(والنسائي يف الطهارة، 

 .٢/١٤١: الضعفاء الكبري، للعقييل)   ٧(

 ).٩٥٨: (، رقم)القيام للجنازة: باب(أخرجه مسلم يف اجلنائز، )   ٨(

 .٢/٢٦١: الضعفاء الكبري، للعقييل)   ٩(

رواه الطـرباين يف «): ٢/٥١٨: ، قـال اهليثمـي يف جممـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد)٦٢٧٠: (، رقم٧/٢٥: أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري)    ١٠(

ُّقـال الـدمريي «): ١/٤٩٧: ُوقال زين الدين املناوي يف فيض القدير رشح اجلامع الصغري. »الكبري، وفيه الواقدي وهو ضعيف
ِ هـو كـامل [َّ

 .»إنه حديث ثابت: يف أماليه وقال ما ملخصهُّذكره الرافعي يف جملس العرشين )]: ه٨٠٨ت( موسى بن الدين حممد



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٦٠٦ 

ٍهذا الوجه بإسناد ثابت ٍ  .)٢(»)١(^ عن النبي، َ ثوبانعن، ِ

 : )( :  

َصلح (ِّ الثالثيِ من الفعلٍ فاعلُ اسمِ يف اللغةُالصالح ُّوهو أصل واحد يدل عىل خالف الفساد، )ََ ٌٌ)٣(. 

ِ املحدثني فيطلـق عـىل الـراوي وعـىل احلـديثِ يف اصطالحُوأما الصالح
واملقـصود يف هـذا ،  وعـىل اإلسـنادُ

ِالقه عـىل احلـديثالباب هو إط  ٌحـديث(:  املحـدثني أهنـم يقولـونِ عمـلِ لواقـعُ النـاظرُحيـث يلحـظ، ِ واإلسـنادُ

 .مجيع أنواع اخللله من َّوخلو،  احلديثَبولَويقصدون بذلك ق، )ٌ صالحٌإسناد(و، )ٌصالح

 َ جـاء التـصنيف مـاَعنـد املحـدثني قبـل) صالح (ِ مصطلحِ إىل مفهومُ التي تشريِ النصوصِولعل من أوضح

ٌوما كان يف كتـايب مـن حـديث فيـه وهـن«: حيث قال يف رسالته ألهل مكة، ِّعن أيب داود السجستاين
ٌ شـديد فقـد ٍ

ٌ فيه شيئا فهـو صـالحْما مل أذكر] و. [ُ سنَدهُّومنه ما ال يصح، ُبينته ٍوبعـضها أصـح مـن بعـض، ً ُّ ه َعَوهـذا لـو وضـ. ُ

ِوهو كتاب ال تر. ُغريي لقلت أنا فيه أكثر ٍبإسناد صالح إال وهي فيه ^ ِّ عن النبيٌ عليك سنةُدٌ ٍ«)٤( . 

ٍأكتفى برسد بعض منها مـن دون تعليـق لوضـوحها وظهـور ،  كثرية املحدثني هلذا املصطلحِ استعاملُوأمثلة

 : معناها

 أحـب إيل مـن األوزاعـيُشـيبان«: )ه٢٤١ت ( حنبـلبـن قال اإلمام أمحد ِّ وهـو ، ٍ أيب كثـريبـن  يف حييـىُّ

ٍكتاب صحيحُصاحب  ٌحديثه صالح، ٍ ُ«)٥(. 

 َّم فكتمه جـر بـه يـوم القيامـة ْلِ عن عَِلئُمن س(ه حديث ِ بعد إخراج)ه٣٢٢ت( ُّ العقييل أبو جعفرقالو َُ ٍ

ٍملجام بلجام ً َ ُّ زاذان الصيدالينبن ُ رواه عامرُهذا احلديث«: )٦() من نارُ َّ عـن أيب ، ٍعـن عطـاء،  احلكـمبن عن عيل، َ

ٍنحوه بإسناد ^ ِّعن النبي، هريرة
 .)٧(»ٍ صالحَ

                                         
، وابـن ماجـه يف )٢٢٣٧٨: (، رقـم٣٧/٦٠:  حنبـل يف املـسندبـن ، وأمحـد)١٠٨٩: (، رقـم٢/٣٣٦: أخرجه أبو داود الطيالـيس يف املـسند)   ١(

: ة يف زوائـد ابـن ماجـهمـصباح الزجاجـ(يف : ، قال احلافظ شـهاب الـدين البوصـريي)٢٧٧(، رقم)املحافظة عىل الوضوء: باب(الطهارة، 

ٍهذا احلديث رجاله ثقات أثبات، إال أنه منقطع بني سامل وثوبان، فإنه مل يسمع منه بال خالف«): ١/٤١ ٌ ٌ ُ«. 

 .٤/١٦٨: الضعفاء الكبري، للعقييل)   ٢(

 .١/٣٨٣: ، والصحاح، للجوهري٣/٣٠٣: يف مقاييس اللغة، البن فارس) صلح(مادة : ينظر)   ٣(

 .٢٧: داود إىل أهل مكة، صرسالة أيب)   ٤(

 .٤/٣٥٦: اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم)   ٥(

، وابن ماجه )٢٦٤٩: (، رقم)كتامن العلم: باب(، والرتمذي يف العلم، )٣٦٥٨: (، رقم)كراهية منع العلم: باب(أخرجه أبو داود يف العلم، )   ٦(

 .»حديث أيب هريرة حديث حسن«:  وقال الرتمذي،)٢٦١: (، رقم)من سئل عن علم فكتمه: باب(يف أبواب السنة، 

 .١/٧٤: الضعفاء الكبري، للعقييل)   ٧(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٦٠٧ 

 قـال، الوهـاب عبـدحـدثنا : قـال، ٍ بـشاربـن ُأخربنا حممـد: )ه٣٠٣ت ( النسائيالرمحن عبد أبو قالو :

ْأن زوج بريـرة كـان عبـ(، ٍ عبـاسِعن ابـن، َعن عكرمة، ٌحدثنا خالد ُمغيـث كـأين أنظـر: ًدا يقـال لـهََ ُ إليـه يطـوف ٌ

ِودموعه تسيل عىل حليت، َخلفها يبكي ِ ُ َأال تعجـب مـن حـب مغيـث بريـرة، يا عبـاس: للعباس ^ ُّفقال النبي، هُ ٍ
ُ ِّ ُ ُ ،

َومن بغض بريرة ً مغيثا؟ فقال هلا النبي ُ ِلو راجعتيه فإنه أبو ولدك: ^ُ ِ َِ ُ اهللا أتـأمرين؟ قـالَيا رسول: تفقال، َ إنـام : ُ

ٌهذا حديث صالح«: قال النسائي. )١() يل فيهَفال حاجة: قالت، ٌأنا شفيع ٌ«)٢(. 

 اجلمعـة َمـن تـرك(: ^ ِّعـن النبـي، ُحديث سمرة: ُسمعت أيب يقول«: )ه٣٢٧ت (وقال ابن أيب حاتم َ ُ ُ

ٍفليتصدق بدينار ٌ له إسناد صالح)٣()َّ ُمهام يرفعه؛ ٌ َ وبـرةبـن ُعـن قدامـة، وأيوب أبو العالء يـروي عـن قتـادة، ٌ ْ ال ، َ

ُيذكر سمرة ُ ُوهو حديث صالح اإلسناد، ُ ٌ«)٤(. 

 األحول حديث صالحٍلعاصم«: )ه٣٦٥ت (ديوقال ابن ع ٌ ً يف حديثه حديثا منكـراَومل أر، ٌ ًُ
ًوال شـيئا ، ِ

ُفيه اضطراب إال ما ذكرته ٌ حـديث صـالحِّ العبـديَوأليب نـرضة«: ًوقال أيـضا. )٥(» بهَوهو عندي ال بأس، ٌ عـن ، ٌ

ٌوإذا حدث عنه ثقة، ِوغريمها، اهللا عبد بن ِوعن جابر،  اخلدريٍأيب سعيد َ ًومل أر لـه شـيئا ،  فهـو مـستقيم احلـديثَّ َ

ًمن األحاديث املنكرة ألين مل أجد له إذا روى عنه ثقة حديثا منكرا ً ٌُ َ َ ًفلذلك مل أذكر له شيئا، ِ ُ«)٦(. 

ما ب: اا   ىأ  ات اا :  

، ) البـاب حـديث كـذاأحـسن يشء يف(و، )أصح يشء يف البـاب حـديث كـذا(استعمل املحدثون مصطلح 

ِ أو حسن إسنادهاِ الراجحةِ تلك الروايةِ صحةِ إىل ثبوتِ النظرِ دونمن،  عىل أخرىٍلإلشارة إىل رجحان رواية ُ. 

ُال يصح حـديث«: )ه٢٣٤ت ( املدينيبن عيلومن أمثلة استعامل هذا املصطلح قول   ُوال حـديث،  عائـشةُّ

                                         
املجيـد الثقفـي، عـن   عبـدبن الوهاب من طريق عبد) ٥٢٨٣: (، رقم)يف زوج بريرة^ شفاعة النبي : باب(أخرجه البخاري يف الطالق، )    ١(

 .خالد احلذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس ريض اهللا عنهام

 ).٥٩٣٧(، رقم )هل يشفع احلاكم للخصوم قبل فصل احلكم: باب( يف القضاء، "السنن الكربى"   أخرجه النسائي يف )٢(

، )كفارة من تـرك اجلمعـة مـن غـري عـذر: باب(، والنسائي يف اجلمعة، )١٠٥٣: (، رقم)كفارة من تركها: باب(أخرجه أبو داود يف الصالة، )   ٣(

 وبـرة، عـن بـن من طريق مهـام، عـن قتـادة، عـن قدامـة) ١٠٣٥: (، رقم١/٤١٥: ستدرك عىل الصحيحني، واحلاكم يف امل)١٣٧٢: (رقم

ٍهذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرج خلالف فيه لسعيد«: وقال احلاكم.  جندببن ُسمرة ِ
ْ َّ ُ َعن قتادة :  العالء، فإهنام قاالبن ٍ بشري وأيوببن ٌ

 .»ُّال يصح حديث قدامة يف اجلمعة«): ٤/١٧٧: التاريخ الكبري(وقال اإلمام البخاري يف . ً»مرسال^  وبرة، عن رسول اهللا بن عن قدامة

 . ٢/٥٢٦: العلل، البن أيب حاتم)   ٤(

 .٦/٤١٢: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٥(

 .٨/٩٣: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي)   ٦(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما

وكأنـه رأى «:  بقولـه الرتمـذيوعلـق عليـه، »)١()...َملـؤذن مـؤمتناإلمام ضـامن وا(:  قال^أيب هريرة أن النبي 

ِأصح يشء يف هذا الباب عن احلسن ِ  .)٣(»)٢(ً مرسال^ِّعن النبي ، َّ

، ِّعـن جـده، عـن أبيـه، اهللا عبـد بن ِعن كثري،  نافعبن اهللا عبد ِ يف حديث)ه٢٥٦ت ( البخاريُقال اإلمامو

َّأن النبي ( ِ كرب يف العيـدين يف ا^َّ ًويف اآلخـرة مخـسا قبـل القـراءة، ًألوىل سـبعا قبـل القـراءةَّ لـيس يف البـاب «: )٤()ِ

َّيشء أصح من هذا إذ قـد ؛ ٍص يف تـصحيحه إيـاهبـن وليس هـذا«:  بقوله)ه٦٢٨ت( ابن القطان  وعلق عليه.)٥(»ٌ

ِيقول هذا ألشبه ما يف الباب ًوإن كان كله ضعيفا، ُ ُّ ُ«)٦(. 

َأن رسـول(:  األنـصاري زيـدبن اهللا عبد حديث  يف)ه٢٧٩ت (وقال اإلمام الرتمذي ه َ رأسـَ مـسح^ اهللا َّ

ُ أصح يشء يف الباب وأحسنٍ زيدبن اهللا عبد ُحديث«: )٧(...) هبام وأدبرَبيديه فأقبل ُّ
ٍ«)٨(. 

، )٩(أحـد اهللا هـو قـل فـضل، َالـسور فضائل يف ءيش أصح(: )ه٣٨٥ت (الدارقطني احلسن قال احلافظ أبو 

 بعد أن ذكـر عبـارة الـدراقطني قال اإلمام النووي و).)١٠(التسبيح ِصالة ُفضل ِالصلوات ِائلفض يف ءيش ّوأصح

                                         
، والبيهقـي يف الـسنن )١٦٧١: (، وابن حبـان يف صـحيحه، رقـم)٢٤٣٦٣: (، رقم٤٠/٤٢٤: دحديث عائشة أخرجه اإلمام أمحد يف املسن)    ١(

: ، رقـم)ما جيب عىل املؤذن من تعاهـد الوقـت: باب(، وحديث أيب هريرة أخرجه أبو داود يف الصالة، )١٩٩٧: (، رقم١/٦٢٦: الكربى

ُسـمعت ابـا زرعـة «: ، قال الرتمذي)٢٠٧: (، رقم)ملؤذن مؤمتنما جاء أن اإلمام ضامن، وا: باب(، والرتمذي يف أبواب الصالة، )٥١٧(

ًحديث أيب صالح عن أيب هريرة أصح من حديث أيب صالح عن عائشة، وسمعت حممدا : يقول ُُ ٍ ٍِ
حديث أيب صالح : يقول] يعني البخاري[ُّ

 .»ُّعن عائشة أصح

 ).٢٠٣٠: (، رقم١/٦٣٤: أخرجه البيهقي يف السنن الكربى)   ٢(

 .٦٦:، ص)ترتيب أيب طالب القايض(علل الكبري، للرتمذي ال)   ٣(

ما جاء يف كم : باب(، وابن ماجه يف إقامة الصالة والسنة فيها، )٥٣٦: (، رقم)التكبري يف العيدين: باب(أخرجه الرتمذي يف أبواب العيدين، )   ٤(

ِري حديث حسن، وهو أحسن يشء روي يف هذا الباب عن ِّحديث جد كث«: ، وقال الرتمذي)١٢٧٩: (، رقم)يكرب اإلمام يف صالة العيدين َ
ٍ ٌ

 .»ِّالنبي عليه السالم

 .٩٣:، ص)ترتيب أيب طالب القايض(العلل الكبري، للرتمذي )   ٥(

 .٢/٢٦٠: بيان الوهم واإلهيام يف كتاب األحكام، البن القطان)   ٦(

 ).٢٣٥: (، رقم)^وضوء النبي : باب(، ومسلم يف الطهارة، )١٨٥: (، رقم)مسح الرأس كله: باب(أخرجه البخاري يف الوضوء، )   ٧(

 ).٣٢: (، رقم١/٤٧): سنن الرتمذي( اجلامع املخترص من السنن)   ٨(

: بـاب(، ويف اليامن والنذور، )٥٠١٣: (، رقم)فضل قل هو اهللا أحد: باب(أخرج حديث فضل قل هو اهللا أحد البخاري يف فضائل القرآن، )   ٩(

 .عن أيب سعيد اخلدري) ٦٦٤٣: (، رقم)^النبي كيف كانت يمني 

: باب(، وابن ماجه يف إقامة الصالة والسنة فيها، )١٢٩٧: (، رقم)صالة التسبيح: باب(أخرج حديث صالة التسبيح أبو داود يف الصالة، )    ١٠(

، والنـسائي يف الـسهو، )٤٨١: ( رقـم،)صـالة التـسبيح: باب(عن ابن عباس ريض اهللا عنهام، وأخرجه الرتمذي يف أبواب الوتر، ) ١٣٨٧

 

٦٠٨ 



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٦٠٩ 

 يف جـاء مـا ُّأصـح هـذا: يقولـون فإهنم، ًصحيحا التسبيح صالة ُحديث يكون أن العبارة هذه من يلزم وال«: هذه

 .)١(»ًضعفا ُّوأقله ُأرجحه ُومرادهم، ًضعيفا كان وإن، الباب

 الـذي ِ يف البـابِ احلـديثُمل خيتلف املحدثون قبل التصنيف وبعده يف أن معناها هو رجحـان ُفهذه العبارات

،  الواحـدِ حتـى يف احلـديثُ قـد خيتلـفُوهـذا النظـر،  املحـدثِ إنام هـو يف نظـرَلكن هذا الرجحان، قيلت يف حقه

واآلخـر إىل ثوبـان مـوىل ،  خـديجبـن مها إىل رافـعُجاء من طريقني أحد) أفطر احلاجم واملحجوم(ًفمثال حديث 

 بـن فقـال عـيل؛  الطـريقنيِ حنبـل يف تـرجيح أحـدبـن ُ املـديني وأمحـدبـن ُفاختلف اإلمامان عـيل، ^رسول اهللا 

َّال أعلـم يف احلـاجم واملحجـوم حـديثا أصـح مـن هـذا«:  خـديجبن املديني يف حديث رافع ً  بـن وقـال أمحـد، )٢(»ِِ

َ أصح ما روي يف هذا البابهو«: ^ اهللا حنبل يف حديث ثوبان موىل رسول ُُّ«)٣(. 

ا ا :ل ا  ات ا  ت اا :  

بـول َ عـىل قِ الدالـةِ باملـصطلحاتُهِبت املـصطلحات التـي تـشَه بعـضَ التصنيف وبعـدَ املحدثون قبلَاستعمل

ــصطلح ، احلــديث ــل م ــصطلح ، )حمفــوظ(مث ــ، )معــروف(وم ــل عــدها بع ــن ُضَّب ــصنيف م ــد الت ــدثني بع  املح

 عنـد أهـل ِ املـستعملةِمن األلفاظ«:  السيوطيُ اإلمامويف هذا املعنى يقول،  الدالة عىل قبول احلديثِاملصطلحات

  .)٤(»والثابت، َّواملجود، ُواملحفوظ، ُواملعروف، ُوالصالح، ُّوالقوي، ُاجليد:  يف املقبولِاحلديث

 الـصواب يف ِ عـىل وجـهِ للداللـةِني يلحظ أهنم يستعملون هذه املصطلحات املحدثِ عملِ لواقعَلكن املتأمل

 الـرواة َكـأن خيتلـف، ً ضعيفا لذاتـهُ أو الراجحُوقد يكون الصواب.  اخلطأ والوهمِه عىل جانبِوترجيح، الرواية

واملرســل ،  احلــديثُ هــو إرســالُ أو األشــبهُ أو املعــروفُ املحفــوظُويكــون الــراجح، ِه وإرســالِ الــسندِيف وصــل

 . ضعيفةُ أو الراجحةُ الصوابُفتكون الرواية، ٌضعيف

 .وللتدليل عىل هذه احلقيقة ينبغي بيان مفهوم هذه املصطلحات وطريقة استعامل املحدثني هلا

 : )حمفوظ(مصطلح : ًأوال

َفظَح (ِّ الثالثيِ من الفعلٍ مفعولُ يف اللغة اسمُاملحفوظ َحفظ اليشء بمعنى رعـاه وضـ: يقال؛ )ِ ه وصـانه َبطَ

                                         
حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبـي «:  مالك، وقال الرتمذيبن عن أنس) ١٢٩٩: (، رقم)الذكر بعد التشهد: باب(

ُغري حديث يف صالة التسبيح وال يصح منه كبري يشء^  ُّ«. 

 .١٨٦:األذكار، لإلمام النووي، ص)   ١(

 ).١٥٦١: (، رقم١/٥٩١: ني، للحاكماملستدرك عىل الصحيح)   ٢(

 ).١٥٥٩: (، رقم١/٥٩٠: املستدرك عىل الصحيحني، للحاكم)   ٣(

 .١/١٩٤: تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي)   ٤(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٦١٠ 

ُ الذي متت رعايته وضبطه وصيانته من التغيريُ هو اليشءُواملحفوظ.  والتغيريِمن التلف ُُ)١(. 

 مـن ِ الـصحيح أو الـراجحِ عـىل الوجـهِللداللة) حمفوظ( املحدثون مصطلح َفاستعمل، وأما يف االصطالح

  .ن هذا اخلطأ يف السند أو املتنسواء كا،  أو اخلطأ)٢( أو املعلولِّ الشاذِ يف مقابلِّ املرويِاحلديث

 بعـد أن )ه٢٦١ت ( اإلمـام مـسلمُ قولِ الراجح من املتنِيف الوجه) املحفوظ( مصطلح ِومن أمثلة استعامل

 ٌوهـذا خـرب«: قـال،  لـه إىل يـساره^ ِّ النبـيِ وحتويـلِ يف الـصالة^ ِّ عن يمني النبـيٍ عباسِ ابنِ يف قيامَذكر اخلرب

 اإلمام مـسلم ِ يف قولُفاملحفوظ. )٤(»)٣( ذلكِ عىل خالفِ الثقاتِ بروايةِ الصحاحِع األخبارٍ حمفوظ لتتابُ غريٌغلط

 . املتنِ الصحيح من روايةِ عىل الوجهَِقطلُأ

ــتعامل ــة اس ــن أمثل ــصطلح ِوم ــوظ( م ــهِللداللــة) املحف ــىل الوج ــسندِ ع ــول،  الــراجح يف ال   الــدارقطنيُق

َرأيــت يف املنــام غــ(:  قــال لــه^ اهللا َ أيب بكــر أن رســولِ يف حــديث)ه٣٨٥ت( ًام ســودانَُ  بــن ُيرويــه حممــد«: ...)ً

ٍعن ابن فضيل،  أيب ليىلبن عمران َ َ مـرةبـن وِعن عمـر، ِعن األعمش، ُ َّ عـن أيب ،  أيب لـيىلبـن الـرمحن عبـدعـن ، ُ

ِوغريه يرويه مرسال ال يذكر يف اإلسناد. )٥(بكر
ُ ُُ ً ُواملرسل هو املحفوظ، ٍ أبا بكرُ  َ أن املحفـوظَ ذكـرُّرقطنيفالدا. )٦(»ُ

ًوأن مــن رواه موصــوال أخطــأ يف ، ً مرســالِ احلــديثُ هــو روايــة)٧( املــضبوطَ الــراجحَ الوجــهَّأي إن؛ هــو املرســل

 . وصله

 الـراجح ُ الـراجح يف الـسند ال تعنـي أن يكـون الوجـهِعـىل الوجـه) املحفـوظ( مصطلح َفهذا يعني أن داللة

واملرسـل ضـعيف عنـد ، كام يف هذا املثال الذي كان فيه املحفوظ هو املرسـل ،ًبل قد يكون ضعيفا، ًصحيحا لذاته

 .  املحذوف من رجالهِوجهالة،  سندهِالنقطاع؛ مجاهري املحدثني

ُويف املقابل أيضا قد يكـون املحفـوظ ُ صـحيحا لذاتـه إذا تـوافرت فيـه رشوطُ املـضبوطً  ُواملرجـوح،  القبـولً

                                         
 .٧/٤٤١: ، ولسان العرب، البن منظور٣/١١٧٢: والصحاح، للجوهري. ٢/٨٧: يف مقاييس اللغة، البن فارس) حفظ(مادة : ينظر)   ١(

إحتاف املهرة بالفوائـد املبتكـرة مـن أطـراف (قول احلافظ ابن حجر يف ) املعلول(يف مقابل ) املحفوظ(  ومن أمثلة استعامل املتأخرين ملصطلح ) ٢(

ٌوهو معلول، وإنام املحفوظ عن قتادة، عن احلسن، عن : ُقلت«): جار الدار أحق بالدار(بعد أن ذكر أحد طرق حديث ) ٢/٢٠٧: العرشة

 .»ُسمرة

، )٧٢٨: (، رقـم)ميمنـة املـسجد واإلمـام: بـاب(أخرجه البخـاري يف األذان، » ...^قمت ليلة أصيل عن يسار النبي «: حديث ابن عباس)    ٣(

 ).٧٦٣: (، رقم)الدعاء يف صالة الليل وقيامه: باب(ومسلم يف صالة املسافرين وقرصها، 

 .١٨٤:التمييز، لإلمام مسلم، ص)   ٤(

 .١/٢٧: ، وأبو نعيم يف أخبار أصبهان)٤٦: (، رقم١/١٧:  الطريق الدواليب يف الكنى واألسامءأخرجه من هذا)   ٥(

 .١/٢٨٩: العلل الواردة يف األحاديث النبوية، للدارقطني)   ٦(

 .»وهو املحفوظ املضبوط«: يف ترجيح رواية عىل أخرى)  ٢/٦٤: العلل(َّعرب الدارقطني هبذا اللفظ، فقال يف )   ٧(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٦١١ 

 عنـه ]يعني البخـاري[ًسألت حممدا «: )ه٢٧٩ت (ذلك قول اإلمام الرتمذيومثال ، ُ الضعيفُاخلطأ هو املردود

روى : ُوقلـت، )١(] سـمحاءبـن ِ برشيك^ ِّ امرأته عند النبيَ أمية قذفبن َ أن هاللٍ ابن عباسِأي عن حديث[

َ منصور هذا احلديث عـن عكرمـةبن ُعباد َ ٍعـن ابـن عبـاس مثـل حـديث هـشام، ٍ َوروى أيـوب عـن عكرمـة أن ، ٍ

ٍحـديث عكرمـة عـن ابـن عبـاس: ُّفأي الروايـات أصـح؟ فقـال، ً أمية مرسالبن لهال َ ًورآه حـديثا ، ٌ هـو حمفـوظُ

 .)٢(»ًصحيحا

 : )معروف(مصطلح : ًثانيا

َعـرف (ِّ الثالثـيِ من الفعـلٍ مفعولُ اسمِ يف اللغةُاملعروف ًعرفانـا( منـه ُواملـصدر، )َ ًمعرفـة(و) ِ ه َأي أدركـ؛ )َ

 ِمـن غـري،  واشـتهر بيـنهمُه النـاسَمـِ هـو مـا علُفاملعروف.  معروفُواليشء،  عارفُلرجلفا، هِّ من حواسٍبحاسة

 .)٣(استيحاش أو استنكار

ِ بمعنــى املــشهور بــني نقلــة احلــديث  املحــدثنيِ اســتعامالتِفيــأيت يف غالــب،  يف االصــطالحُوأمــا املعــروف َ

ُوهذا يعني أن استعامله هبذا املعنى يقابل ا، ونقاده  . والوهماخلطأأو ملنكر َ

ُومن أمثلة استعامله هبذا املعنى ما ذكـره اإلمـام الرتمـذي 
لـوال أن أشـق عـىل أمتـي « يف حـديث) ه٢٧٩ت(ِ

مـن روي و، )٥( عـن أيب هريـرةَ أيب سـلمةِوي مـن طريـقُ رَ حيث ذكر أنه.)٤(»... صالةِّ عند كلِألمرهتم بالسواك

ًسـألت حممـدا «: ال الرتمـذيقـ ثـم .)٦( خالـد اجلهنـيبـن ِ عـن زيـدَ أيب سـلمةِطريـق  عـن هـذا ]يعنـي البخـاري[ُ

 أيب سلمة عن أيب هريرة عنـدي ُوحديث: قال الرتمذي، ُّ أصحٍ خالدبن ِ زيدُحديث: ُّأهيام أصح؟ فقال: احلديث

ِ معروف من حديثَألن هذا احلديث؛ ًصحيح أيضا ُ خالـد زيـادة بـن ِعن زيـد،  أيب سلمةِويف حديث، َ أيب هريرةٌ

                                         
من طريـق هـشام، عـن عكرمـة عـن ابـن ) ٢٦٧١: (، رقم...)إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة: باب(أخرجه البخاري يف الشهادات، )   ١(

 ... سمحاءبن برشيك^  أمية قذف امرأته عند ا لنبي بن عباس ريض اهللا عنهام أن هالل

 .١٧٥:، ص)ترتيب أيب طالب القايض(العلل الكبري، للرتمذي )   ٢(

: ، ومقـاييس اللغـة، البـن فـارس٤/١٤٠٢: ، والصحاح، للجوهري٢/٢٠٨: يف هتذيب اللغة، أليب منصور األزهري) عرف(مادة : ينظر)   ٣(

 .٢/٥٩٥: ، واملعجم الوسيط، إلبراهيم مصطفى، وآخرين٤/٢٨١

مـن طريـق أيب ) ٢٥٢: (، رقم)السواك: باب(، ، ومسلم يف الطهارة)٨٨٧: (، رقم)السواك يوم اجلمعة: باب(أخرجه البخاري يف اجلمعة، )    ٤(

 .الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة

 ).٢٢: (، رقم)ما جاء يف السواك: باب(، والرتمذي يف أبواب الطهارة، )٩١٧٩: (، رقم١٥/٩٧: أخرج هذه الطريق اإلمام أمحد يف املسند)     ٥(

: ، رقـم)مـا جـاء يف الـسواك: بـاب(، والرتمـذي يف أبـواب الطهـارة، )٤٧: (، رقم)واكالس: باب(أخرج هذه الطريق أبو داود يف الطهارة، )    ٦(

 .»هذا حديث حسن صحيح«: ، وقال الرتمذي)٢٣(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٦١٢ 

أي ؛ »معروف من حديث أيب هريـرة«:  فقول الرتمذي.)١(»وكالمها عندي صحيح،  أيب هريرةِ حديثما ليس يف

 .ُمشهور بني الرواة والنقلة نسبة هذا احلديث إىل أيب هريرة ريض اهللا عنه

َيا أبا عمري ما فعل( يف حديث )ه٣٢٢ت ( العقييل أبو جعفروقال  مـن حـديث ُهذا احلديث«: )٢(...) النُّغريُ

ٌس مــشهور معــروف صــحيحأنــ ٌ ٌ قــال :  عفــان قــالبــن  عــثامنًوقــال أيــضا يف حــديث .)٣(» هــذا الطريــقِ مــن غــريٍ

ٍاحلمى حظ كل مؤمن يف الدنيا من النـار(: ^اهللا  ُرسول ِّ ُّ ٍإسـناده غـري حمفـوظ«: )٤()َّ
ُ ِواملـتن معـروف بغـري هـذا ، ُ ٌ ُ

ٌوقد روي يف هذا أحاديث خمتلفة يف األلفاظ بأساني، اإلسناد  .)٥(»د صاحلةُ

َّ اهللا صالة إمام حكم بغري ما أنـزل اهللا عـز وجـلُال يقبل(: ً عبيد اهللا مرفوعابن  طلحةِوقال يف حديث َّ َ َ َ وال ، ٍ

ٍيقبل اهللا صالة بغري طهور ِ ً ٍوال صدقة من غلول، ُ ُ ُ ً ِاخلرب معروف من حديث«: )٦()َ ٌ  ُرِآخـ؛ ِ الناس بغري هـذا اإلسـنادُ

ِاحلديث يعرف بغري ُ ٍوأوله غري حمفوظ، )٧( اإلسناد هذاُ
ُ ُ َّ«)٨(. 

بمعنـى املـشهور أو غـري ) معـروف(ُفكل هـذه النقـول عـن أيب جعفـر العقـييل تـشري إىل اسـتعامل مـصطلح 

 .املستنكر بني نقاد احلديث

 

 

                                         
 .٣٠:، ص)ترتيب أيب طالب القايض(العلل الكبري، للرتمذي )   ١(

ــد : بــاب(داب، ، ومــسلم يف اآل)٦١٢٩: (، رقــم)االنبــساط إىل النــاس: بــاب(أخرجــه البخــاري يف األدب، )   ٢( اســتحباب حتنيــك املولــود عن

 ).٢١٥٠: (، رقم...)والدته

 .١/٢٢٦: الضعفاء الكبري، للعقييل)   ٣(

: مـن حـديث عائـشة، وأخرجـه اإلمـام أمحـد يف املـسند)  كـشف األسـتار٧٦٥: ، رقـم١/٣٦٤): (املـسند(أخرجه البـزار يف البحـر الزخـار )   ٤(

 مالـك، بـن من حـديث أنـس) ٧٥٤٠: (، رقم٧/٢٩٥: مة، والطرباين يف املعجم األوسطمن حديث أيب أما) ٢٢١٦٥: (، رقم٣٦/٤٩٥

وأخـرج يف معنـاه مـسلم يف الـرب والـصلة واآلداب، . »رواه البزار، وإسناده حـسن«): ٣/٣٧: جممع الزوائد ومنبع الفوائد(قال اهليثمي يف 

 .اهللا ريض اهللا عنه  عبدبن ابرمن حديث ج) ٢٥٧٥: ، رقم...)ثواب املؤمن فيام يصيبه من مرض: باب(

ُ بحر القطان، قالبن ُّحدثنا عيل:  إسحاق التسرتي، قالبن أخرجه من طريق احلسني. ١/٢٨٧: الضعفاء الكبري، للعقييل)   ٥(  بـن ُحدثنا فضل: ٍ

ُّمحاد الواسطي، قال
ُّ عمران القريش، قالبن اهللا حدثنا عبد: ٍ  . عفان ريض اهللا عنهبن ني، عن عثامنُ دينار، عن معبد اجلهبن حدثنا مالك: ُ

 مـن طريـق ١٦٨:العزيـز، ص  عبـدبـن ، وأبو بكر الباغندي الصغري يف مسند عمر أمري املؤمنني عمر٢/٢٩٧: أخرجه العقييل يف الضعفاء)     ٦(

 .ُ عبيد اهللا مرفوعابن ن طلحةاهللا، ع  عبدبن العزيز، عن عبادة  عبدبن  حممد العدوي، عن عمربن اهللا  محاد الكزبري، عن عبدبن احلسن

ُال تقبل صالة بغـري طهـور، وال صـدقة مـن غلـول«: أخرج اجلزء األخري من احلديث)   ٧( ِ وجـوب الطهـارة : بـاب(اإلمـام مـسلم يف الطهـارة، » ُ

 . عمر ريض اهللا عنهامبن اهللا من حديث عبد) ٢٢٤: (، رقم)للصالة

 .٢/٢٩٧: الضعفاء الكبري، للعقييل)   ٨(



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٦١٣ 

 : )أشبه(مصطلح : ًثالثا

َشـبه (ِّ الثالثيِ من الفعلٍ تفضيلُاألشبه اسم َ ُوهـو أصـل واحـد يـدل تـشابه ا، )َ ُّ ِلـيشء وتـشاكلهٌٌ ُ ومعنـى . )١(ِ

 . إىل الصوابِواألقرب، ً شبها بالصحةِاألكثر: األشبه يف اللغة

ويريـدون ،  بالـصوابِاألشـبه:  من استعامالهتم أهنـم يقـصدون باألشـبهُفيظهر، وأما يف اصطالح املحدثني

 ).حمفـوظ(م مـصطلح  يف مفهومـه مـن مفهـوُ يقـرتبُوهـذا املـصطلح،  عىل أخـرىٍ أو روايةٍ إسنادَبذلك ترجيح

ُومن األمثلة عىل ذلك قول إبراهيم ، حـدثنا عفـان: )ه٢٣٣ت (]بن معني[ُقلت ليحيى «:  اجلنيدبن اهللا عبد بن ِ

َّأن النبـي (، عـن الـسعدي،  قدامـةبـن اهللا عبـدن عـ، عـن احلـسن، ]بـن فـضالة[ عن مبـارك  أتـى عـىل وادي ^َّ

ٍّعن أيب ذر: يقول، ٍ زيدبن ِّعن عيل: َ سلمة يقولبن ُومحاد: ُقلت. )٢()ثمود
ُّأهيام أصح عنـدك؟ قـال، )٣( حـديث : ُّ

  .)٤(»ٍّأيب ذر أشبه

ُوأرجح مـن حـديث الـسعدي الـذي رواه ، أي هو أشبه بالصواب، )حديث أيب ذر أشبه(: فقول ابن معني

 .َ قدامة عنهبن اهللا عبداحلسن عن 

ــول ــضا ق ــة أي ــام  ًومــن األمثل ــذيِاإلم ــألت«: )ه٢٧٩ت( ِّالرتم ــي البخــاري[ً حممــدا ُس ِ عــن حــديث ]يعن

َ ووجـد أحـدكم اخلـالء ُ الـصالةِإذا أقيمـت(: ^ِّعـن النبـي ،  األرقـمبن اهللا عبدعن ، عن أبيه،  عروةبن ِهشام ُ ُ َ َ َ

ٌرواه وهيب: ؟ فقال)٥()فليبدأ باخلالء وكان هـذا أشـبه ،  األرقمبن اهللا عبدعن ، ٍعن رجل، عن أبيه، ٍعن هشام، ُ

                                         
 .٣/٢٤٣: يف مقاييس اللغة، البن فارس) شبه(مادة :  ينظر)  ١(

، وابـن أيب عاصـم يف اآلحـاد )١٤٤: (، رقم٩٥:، وابن أيب الدنيا يف العقوبات، ص)٧٠١: (، رقم٢/٢١٨: ُأخرجه ابن أيب شيبة يف املسند)    ٢(

، ) عوانـةبـن اهللا عبـد: وجاء عند ابن أيب شـيبة (.بن قدامة عن السعدي اهللا من طريق احلسن، عن عبد) ١٢١٣: (، رقم٢/٤٢٠: واملثاين

مـن طريـق ) ٣٤٤٨: (، رقـم)١٤/٢٣٦: املطالـب العاليـة بزوائـد املـسانيد الثامنيـة، البـن حجـر( منيع يف مسنده بن ُوأخرجه احلافظ أمحد

َ برقان، عن يزيدبن ٍ هشام، عن جعفربن كثري ِّ األصم، عن أيببن ُ ً كعب مرفوعابن ِّ إحتاف اخلرية (شهاب الدين البوصريي يف قال احلافظ . ٍ

 .» منيع بسند صحيحبن رواه أمحد«): ٢/٥١٧: املهرة بزوائد املسانيد العرشة

 . زيد، عن أيب ذر ريض اهللا عنهبن مل أعثر عىل رواية محاد عن عيل)    ٣(

 .٤٥٦: معني، صبن سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى)    ٤(

مـا جـاء إذا أقيمـت : بـاب(، والرتمـذي يف أبـواب الطهـارة، )٨٨: (، رقـم)ُأيصيل الرجل وهو حاقن؟: باب (أخرجه أبو داود يف الطهارة،)    ٥(

من طريق ) ٨٥٢: (، رقم)العذر يف ترك اجلامعة: باب(، والنسائي يف اإلمامة، )١٤٢: (، رقم)الصالة، ووجد أحدكم اخلالء فليبدأ باخلالء

وقـال الرتمـذي يف . » األرقم حديث حسن صـحيحبن اهللا حديث عبد«: رقم، وقال الرتمذي األبن اهللا  عروة، عن أبيه عن عبدبن هشام

ٍرواه مالك وغري واحد من الثقات عن هشام، عن أبيه، عن ابن األرقم، مل يذكروا فيه عن رج«): ٦١:العلل الكبري، ص( ٌٍ
 .»لُ



  ل ا  ا: ا اا /ب اما
٦١٤ 

  .)١(»عندي

َّيقصد به أن؛ »وكان هذا أشبه عندي« البخاري ِ اإلمامُفقول عـن رجـل ، عـن أبيـه،  عن هشامٍهيبُ وَ روايةُ

َ وهذا القول من البخاري ال يعني تـصحيح احلـديث وقبـول . األرقم أرجح من الرواية األخرىبن اهللا عبدعن  َ َ

ٍلوجود رجل جمهول يف إسناده؛ نسبته  .واهللا أعلم،  النقل والروايةَوإنام يعني بيان وجه الصواب يف، ٍ

                                         
 .٦١:، ص)ترتيب أيب طالب القايض(العلل الكبري، للرتمذي )   ١(



 

                            
  

ِاب البحــث وفـصوله ومباحثـهِعـد عـرض أبـوب ِ ِ َّ مــن البـاب األول ومـا تـم فيــه مـنًابتـداء؛ ِ
ِ  بيـان املتطلبــات ِ

ِوانتهاء بالباب الثـاين ومـا تـضمنه مـن دراسـة املحـاور األساسـي، ِ املصطلحات احلديثيةِاألساسية لدراسة ِ
ِة التـي ً

َيان مصطلح احلديث سواء ما تعلق منها بالراويبن ُيقوم عليها َّ ِ ِأو قبول احلديث، ِأو العلة، ِأو الرواية، ُ َ . 

ُمن تسجيل أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها، ال بد بعد هذا العرض َّ
ِ ِ ِ : 

أو :ا م :  

ِاستوىف املحدثون قبل التـصنيف ذكـر مجيـع . ١ َْ
ِ القواعـد والـضوابط التـي تلـزم حلفـظ احلـديث مـن الزيـادة ِ ِ ِ ِ ِ

ُ َ

ِوالنقص والتبديل والتحريف ِ ِوكانت تلك القواعد والضوابط كافية حلفظ السنة ونفي الدخيل عنها، ِ ِ ً ُ ُ. 

ُميز املحدثون قبل التصنيف شخصية راوي احلديث من خالل بيان كل مـا يتعلـق باسـمه ونـسبه ولقبـه  . ٢ َّ ِّ َ َّ

ِاملؤتلـف واملختلـف(و، )املتفـق املفـرتق(َومل يستعملوا مصطلحي ، مكانهوزمانه و َاللـذين اسـتعملهام ) ِ

ِاملحدثون بعد التصنيف للداللة عىل شكلني من أشكال االشتباه يف اسم راوي احلديث ِ ِ. 

وكانـت ، َّفرق املحدثون قبل التـصنيف بـني مـوطن الـراوي األصـيل وموطنـه الثـاين وموطنـه العـارض . ٣

ً متييزهم بني املواطن الثالثـة رصحيـةُطريقة يف الداللـة ) أو مـدين األصـل، مـدين(كاسـتعامهلم مـصطلح ، ِ

ُّأو يعـد مـن أهـل البلـد ، أو نـزل البلـد الفـالين، سـكن البلـد الفـالين(ومـصطلح ، عىل املـوطن األصـيل ُ

وأمــا .  العــارضِللداللــة عــىل املــوطن) مــن الغربــاء(ومــصطلح ، ِللداللــة عــىل املــوطن الثــاين) الفــالين

ِاملحدثون بعد التصنيف فميزوا بني املواطن املتعددة من خالل استعامل حـرف العطـف  َّثـم(َّ : كقـوهلم، )ُ

 ).ثم املرصي، ُّثم الدمشقي، ُّاملدين(

ِمل يكن اتباع الـراوي مـذهبا مـن املـذاهب التـي شـذت عـن مـذهب أهـل الـسنة . ٤ َِّ ً ُ ًمانعـا للمحـدثني قبـل ، ِّ

ِّمما يشري إىل أن اتباع املذهب مل يكـن جرحـا يف حـد ذاتـه ، لراوي بالعدالة والضبطِالتصنيف من وصف ا ًِّ ْ َ َ ُُ

ِبل كان وصف اجلرح خاصا بالراوي الذي أرسف يف اتباع اهلوى وأعرض عن حجج احلق، عندهم َِ
ِ ِّ ً ُْ ُ . 

لكـنهم ، بطهُعند املحدثني قبل التصنيف شـموهلا لعدالـة الـراوي وضـ) الثقة(ُاألصل يف داللة مصطلح  . ٥

ِقد خيرجون عن هذا األصل فيستعملونه للداللة عىل العدالة دون الضبط ِ ٍوهو ما يفـرس اسـتعامل كثـري ، ِ
ُ ِّ

 ).ٌثقة وليس بحجة(منهم عبارة 

ا  

ت او ا م  

 



  ا وات: ا
٦١٦ 

ُيطلق مصطلح  . ٦ ِعند املحدثني قبل التصنيف للداللة عىل ما خـالف وجـه الـصواب يف النقـل) الكذب(ُُ ِ َ َ ؛ ِ

ْسواء كانت املخالفة عن عم ُوسبيل التمييز بني الكذب العمد واخلطأ إنام هي قرائن احلال. ٍد أو خطأُ ْ ِ ُ. 

َالراوي املجهول عند املحدثني قبل التصنيف هـو كـل مـن مل يعـرف نقـاد احلـديث عينَـه أو حالـه . ٧ ُّ ُُ ْ ِ سـواء ، َ

ِومل يميز املحدثون قبل التصنيف بني أنـواع اجلهالـة. ٌروى عنه واحد أو أكثر ا اجلهالـة إىل كـام مل يقـسمو، ِ

ٍجهالة عني ِللداللة عىل الـراوي الـذي مل يـرصح باسـمه ) املبهم(ومل يستعملوا مصطلح ، ِوجهالة حال، ِ
َّ ُ

 .َكام فعل املحدثون بعد التصنيف

ِاملستور عند املحـدثني قبـل التـصنيف هـو كـل مـن مل يطلـع املحـدثون عـىل مـا يقـدح بعدالتـه أو الراوي  . ٨
ْ ِ َّ َ ُ

 .ضبطه

ٍحــدثون قبــل التــصنيف مــصطلحي العــايل والنــازل أو القريــب والبعيــد إال بــشكل نــادرِمل يــستعمل امل . ٩ َ َ ،

ًبخالف املتأخرين الذين فصلوا يف أقـسام العـايل والنـازل واسـتعملوا مـصطلحات جديـدة ، كاملوافقـة؛ ٍ

 .ونحوها، واملصافحة، واملساواة، والبدل

ِللداللـة عـىل ) أو الربـاين، أو اإلهلـي، احلـديث القـديس(ِمل يستعمل املحدثون قبـل التـصنيف مـصطلح  . ١٠

ُّاألحاديــث التــي أضــافها النبــي 
ــه ســبحانه وتعــاىل^ ِ ِوأدخلــوا هــذا النــوع مــن األحاديــث يف ، إىل رب

َ

 .األحاديث املرفوعة

ِعند املحدثني قبل التصنيف يدل عىل أحـد أمـرين) املقطوع(مصطلح  . ١١ أو ، إمـا عـىل االنقطـاع يف الـسند؛ ُّ

حيـث ، بخـالف أغلـب املـصنفني يف علـوم احلـديث، ِ أضيف إىل الصحابة والتـابعنيعىل احلديث الذي

 .َقرصوا مفهوم املقطوع يف الداللة عىل ما أضيف إىل التابعني

ٍاحلديث الغريب عند املحدثني قبل التصنيف هو احلديث الذي جاء من طريق غري معروف . ١٢ ِ ٍ ُ ُّوليس كـل ، ُ

ُفرد عندهم يعد غريبا بل استغراب  ً ُّ ٍاحلديث إنام يكون يف حاالت خاصةٍ ُويـشرتط يف إطـالق مـصطلح . ِ

ًأن يكون طريقه حمفوظا: عندهم) ِالغريب( ًفإن كان خطأ أو ومها مل يكن غريبا بل شاذا أو معلوال، ُ ً ً ً. 

ُعند املحدثني قبل التصنيف يطلـق عـىل احلـديث الـذي قـل رواتـه أو نـدر إسـناده أو ) العزيز(مصطلح  . ١٣ َُ ُ ُ َّ ُ

ُأو عمن جيمع حديثه من األئمة، ُجه عن مداره األولضاق خمر ُ ُ ًسواء كان الـراوي عـن املخـرج واحـدا ، َّ ِ

 . أو اثنني أو ثالثة

ٌالشهرة عند املحدثني قبل التصنيف هي يف غالبها شهرة نسبية . ١٤ ٌ ِأي شهرة عن مدار احلديث وخمرجه؛ ُ ٌ. 

َاستعمل املحدثون قبل التصنيف مصطلح  . ١٥ ٌومل يـرد عـنهم تفـسري هلـذا املـصطلح، ٍربشكل نـاد) املتواتر(َ ِ ،

ُشهرة احلديث وكثرة طرقه: َويظهر من تتبع استعامالهتم له أن املقصود به عندهم ُ. 



  ا وات: ا
٦١٧ 

ِّفاألحاديــث الغريبـة مـن مظـان العلــة؛ وأنواعهـا، وعالماهتـا، وأسـباهبا، ِّهنـاك فـرق بـني مظـان العلــة . ١٦ ُ ،

ُوالنكارة والشذوذ من عال، ُوالتدليس من أسباهبا ُوالزيادة والنقص والقلب من أنواعها، ماهتاُ ُْ ُ. 

ِوميـزوا بينـه وبـني التـدليس يف الـصور ، )اإلرسال اخلفي(َمل يستعمل املحدثون قبل التصنيف مصطلح  . ١٧

ِمن خالل وجود اإلهيام يف التدليس وعدم وجوده يف اإلرسال، املشرتكة ِ ِ ِ. 

ُاملعضل(ُاحلديث  . ١٨ ُديث املنكـر أو شـديد الـضعف أو املوضـوععند املحدثني قبل التصنيف هو احل) َ ُ َ وال ، ُ

 .ُكام هو املعروف عند املحدثني بعد التصنيف، عالقة للمعضل بانقطاع السند

ِاملصطلحات التي استعملها املحدثون قبل التصنيف للداللة عىل عالمات العلة هـي . ١٩ ، والـشاذ، املنكـر(: ُ

 ).واملضطرب، واملعضل

َاملصطلحات التي استعملها امل . ٢٠ ِحدثون قبل التصنيف للداللة عـىل نـوع العلـة هـيُ ، والـنقص، الزيـادة(: ِ

 )والوضع، والتصحيف، والقلب

ِمل يرش املحدثون قبل التصنيف يف رشوط احلديث املقبول إىل رشط انتفاء العلة والشذوذ . ٢١ ِ
ْ ِ َّلكنهم أكـدوا ، ُ

ٍعىل ثالثة رشوط هـي ِي رشط منهـا يـؤدي إىل دخـول ُواخـرتام أ. ُواتـصال الـسند، ُوالـضبط، ُالعدالـة: ِ ٍ
ِّ

 .ِالعلة يف احلديث

ِخيتلف قبول نسبة احلديث . ٢٢ ُ َ ِعن قبول العمل بـه، ُ ِّألن قبـول نـسبة احلـديث إىل النبـي ؛ َ
ِ َال تعنـي قبـول ^ َ

ًألن املقبول قد يكون منسوخا أو مقيدا أو خمصوصا أو مؤوال؛ ِالعمل به ًَ ً ًَّ . 

َوأول من استعمله من املحدثني بعـد التـصنيف ، )الشاهد(ح مل يستعمل املحدثون قبل التصنيف مصطل . ٢٣ َّ

 .رمحه اهللا) ه٤٠٥ت(اإلمام احلاكم 

ٍيكتفي مجهور املحدثني قبل التـصنيف باملعـارصة كـدليل عـىل سـامع الـراوي ممـن عـنعن عنـه إذا مل يكـن  . ٢٤ ِ َ ُ

ًالراوي مدلسا ًوكان اللقاء ممكنا، ِّ  .  ٌومل يكن هناك دليل عىل عدم السامع، ُ

ِقد حيكم املحدثون عىل احلديث بالقبول مع ضعف راويه بالقرائن . ٢٥ ِ
ُ ِوقد حيكمون بـرد احلـديث مـع ثقـة ، َ

ِّ

 .ًراويه بالقرائن أيضا

ــي  . ٢٦ ــديث إىل النب ــسبة احل ــول ن ــن قب ــصنيف ع ــل الت ــدثون قب ــرب املح ِع ِ ِ َ َ ــي^ َّ ــددة ه ــصطلحات متع ٍبم ٍِّ :

 .والثابت، واجليد، والصالح، واحلسن، الصحيح

م :تا : 

ِبعد هناية هذا البحث يمكن تسجيل بعض التوصيات ُ : 

َّينبغـي دراسـة التطـور الــداليل للمـصطلحات احلديثيـة مـن خــالل النظـر يف املـصطلحات التـي تغــري : ًأوال ِِّ ِ ِ ِ ِ ُ



  ا وات: ا
٦١٨ 

ِمعناها سواء كان التغري جزئيا أو كليا مع العناية بأسباب هذا التطور وعالقتـه بـالواقع التطبي ِِ ُّ ً ً ُ ِّقـي عنـد ُّ

 .املحدثني قبل التصنيف وبعده

َّ بـني التأصـيل النظــري الـذي حـده املحـدثون بعــد التـصنيفةُينبغـي االهـتامم باملوازنــ: ًثانيـا ِّ ِوبـني الواقــع ، ِ

ُالتطبيقي الذي جرى عليه عليه عمل املحدثني قبل التـصنيف ِمـع دراسـة أسـباب االخـتالف بيـنهام، ِّ ِ ،

َإن وجدت ِ ُ. 

ِدراسة األسباب التي تكمن وراء اختالف بعض املفاهيم احلديثية بني املحـدثني قبـل التـصنيف ينبغي : ًثالثا ِِ َ ُ ُ

ُمع بيان أثر ذلك عىل األحكام احلديثية من حيث جرح الرواة وتعديلهم، وبعده ُ ِ ُأو من حيث احلكـم ، ِ

ًعىل األحاديث واألخبار قبوال أو ردا ً ِ ِ. 

إنـه ، ًوأن جيعلـه ذخـرا يل يـوم ألقـاه، أن يقبل مني هذا العمل،  القديرَّأسأل اهللا العيل، ويف ختام هذا البحث

ِّواحلمد هللا رب العاملني، نعم املجيب ُ. 



 

 

 

 

رس اا  

 
أو :  

 

  آن اس ا.  

 
م :  

 

  .س اد وار 

 
 :  

 

  س ا.  

 
را :  

 

   ادر واس ا.  

 
 :  

 

  .س ات 

 

 



  رس اا
٦٢٠ 

  

ًأو :آمت اس ا:  
  

ف ارة  طا  ا ر  ا  

[ ¢ £ ¤ ¥ Z ٤٨٦ ٩٧ آل عمران 

[ / 0 1 2 Z ٥٧ ٤٦ النساء 

[ ! " # $ % Z ١٦٦ ١٠٠ التوبة 

[ ¢ £ ¤  ¥ Z ٥٩٥ ١٤ املؤمنون 

[ 1 2       34  5    6 7 Z ١٧٧ ١١ الشورى 

[ 6 7 Z ٥٩٨ ٧٧ الزخرف 

[ ± ² ³  ́µ Z ٢٠٤ ٢١ اجلاثية 

[ Ô Õ Ö Z ١٥٠ ١١ احلجرات 

[ / 0 1 2    3 4 5 6  Z ٢٠٨ ٦ احلجرات 

[ + ,  - . / 0 1 2   3  4 Z ٢٣٨ ٤ – ٣ النجم 

[ A  B C D    Z ٤٤٨ ٦ االنشقاق 

[ X Y Z [ \ Z ١٢٦ ٥ - ١ املسد 

[ ! " # $ Z ٤٥٩- ٤٥٧ ١ اإلخالص 

  

 

  
  

  



  رس اا
٦٢١ 

  

م :روا دس ا:  

  

ف اط  ا ر  

ٍملحد يف احلرم، ومبتغ يف اإلسالم سنة اجلاهلية: أبغض الناس إىل اهللا ثالثة ٌ..................... ..... ٥٣٢ 

ُيل بمرآة، فإذا يف وسطه نكتة بيضاء أتاين جرب ٌَ ُ ِ.................................... ................... ٥١٦ 

ِّاتقوا النار ولو بشق مترة َ...................................................... ...................... ٣٨٢ 

َّأتى جربيل النبي  ٍبرسقة حرير فيها صو^ ُ ِ َ َ َرة عائشة، َ ُ................................. .............. ٥٣٤ 

 ٣٨٥ ............... .................................اهللا أحبوا اهللا ملا يغذوكم به من نعمه، وأحبوين بحب

 ٤٣٧ ............... .............................................َإذا أتيتم الصالة فأتوها وعليكم السكينة

ْإذا أحب الرجل أخاه فليعلمه
ِ

ْ ُ ُ َُّ..................................................... ................. ٤١٠ 

ًإذا أصبحت جنُبا ال حيل لك الصالة، ُ  ٥٠٧ ............ .............................،]عبد اهللا بن مسعود[ َ

ُإذا أقيمت الصالة  َووجد أحدكم اخلالء فليبدأ باخلالءِ ُ ُ َ َ َ................ ................... ........... ٦١٣ 

ِإذا أقيمت صالة الصبح فطويف عىل بعريك،  ِ ُّ ُ............................................. ............ ٥٦٦ 

ِإذا دخل أحدكم املسجد فليصل ركعتني قبل أن جيلس ِّ َ ُِ ُ.................................. ............ ٣٥٤ 

َإذا رأى أحدكم جنازة فليقم حتى ختلفه أو توضع َ ُ َُ ُِّ َ ُ ْ........................................ ........... ٦٠٥ 

ًإذا كان أحدكم يف الصالة، فوجد رحيا من نفسه َّ ُ ُ......................................... ............ ٤٣١ 

 ٥٢٤ ........... ...............................َّإذا وقع الرجل بأهله، وهي حائض فليتصدق بنصف دينار

ُأراد أن يقضم حلم أخيه ـ أو حلم أخيك ـ كام يقضم الفحل ُ َ ََ َ.............................. ............. ٦٠٢ 

ًأرأيت إن لقيت رجال من الكفار فاقتتل ُ  ٣٨٠ ............ ..................]........ٍ بن عمرواملقداد[... ناَ

ِاستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النَّعم من عقلها ُ ِ ًُ َُّ ِِّّ ُِ ِ.................... ......... ٣٩٠ 

َاستعيذي باهللا من رش هذا، فإنه الغاسق إذا وقب َ ُ ِ َ ِّ........................................... ......... ٣٦٢ 

 ٤٩٥ ......... ........................................................ٍاستقيموا لقريش ما استقاموا لكم، 

ُاستقيموا ولن حتصوا، واعلموا أن أفضل أعاملُكم الصالة،  ُ
ِ َ............................. ............ ٦٠٥ 

ٍأطع، ولو لعبد جمدعْاسمع و َّ ُ ٍ ِ............................................................ ............ ٤٩٦ 

ُّأصيل كام رأيت أصحايب يصلون ُ ُ ِّ  ١٦٤ ............ ..................]................عبد اهللا بن عمر [...ُ

ِاطلبوا ليلة القدر يف العرش األواخر من ر ِ ِ ِ ْ َ  ٣١٦ .................. ...................................َمضانَ

ْاعقلها وتوكل َّْ َ
ِ................................................................... .................. ٤٧٤ 

َأغمي عليه فاغتسل حني أفاق ُ................................................... ................... ٦٠٥ 

 ٦٠٩ .................. ..........................................................أفطر احلاجم واملحجوم



  رس اا
٦٢٢ 

ف اط  ا ر  

ِأكثر عذاب القرب من البول ِ ُ..................................................... .................... ٥٣٧ 

ًأكمل املؤمنني إيامنا َ ً أحسنُهم خلقاُ ُ ُ .............................................. .................... ٤٢٩ 

َأال إين أوتيت القرآن ومثله معه ِ َ ُ ُ.................................................. ................... ٣٢٧ 

 ٦٠٨ .................. ......................................................َاإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن

ِأمرنا أن نبدأ بالسالم من لقينا  ِ
َ َّ َ  ٢٨٩ ............... ..................]...............ٍبن مسعود اهللا  عبد[ُ

ًأمرين ابن عمر أن أشرتي له بدنة َ  ٥٦٩ ................ ..................]...............حكيم بن حزام [َُ

َآمره أن يتصدق بخميس دينار ُ َّ....................................................... ............... ٥٢٤ 

 ٤٠٦ ............ ...................................................................أمريان وليسا بأمريين

ُإن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غ ً ُريبا كام بدأ فطوبى للغرباءَ ً............................... ........... ٥٩٩ 

َإن اجلنَّة حرمت عىل األمم حتى تدخلها أمتي ُ َ ُِّ ُ َ............................................ ........... ٤٨٣ 

َأن القرآن كالم اهللا، وأن أمره قبل خلقه، وبه نطق الكتاب َ َ ُ َ َّ................................. .......... ٣٩٧ 

 ٣٥٨ .......... .........................................................إن اهللا أمرين أن أقرأ عليك القرآن

ِأن اهللا تبارك وتعاىل إذا غضب انتفخ عىل العرش، حتى يثقل عىل محلته َ ََ ُ ََّ َ
ِ......................... ...... ٢٠٣ 

ًإن اهللا خلق مئة رمحة، فبث بني خلقه واحدة فهم يرتامحون هبا،  ِ ٍَّ............................... ....... ٥٣٦ 

ِإن اهللا عز وجل حيب امللحني يف الدعاء َ َِّّ ُّ
ِ ُ ََّّ................................................... .......... ٥١٧ 

ِإن املرأة كالضلع إن ذ َهبت تقيمها كرسهتا، َ َ................................................ ......... ٦٠٢ 

ِإن املعونة تأيت العبد من اهللا عىل قدر املؤونة،  َ ْ َ َِ َ َ................................................ ........ ٤٤٣ 

ُسن فيام سقت السامء وسقى السيح، و^ َّأن النبي  ََّّ َ ُ
ْسقى العيون العرشِ ُ ُ َ..................... ........ ٥١١ 

َّقىض أن اخلراج بالضامن ^أن النبي  َ............................................. ................. ٤٨١ -٤٨٠ 

ِكان يتختم يف يساره ^ أن النبي  ُ َّ............................................... ................... ٥٠٤ 

َّأن النبي  ُّكان يقرص يف الصالة يف السفر ويتم ^ َّ
ِ
ُ ُ..................................... .............. ٤٨٠ 

َّأن النبي   ٦١٣ ............. ......................................................أتى عىل وادي ثمود^ َّ

 ٥٢٥ ............. .............................................اث املوىل من أسفلأعطى املري^ َّأن النبي 

َّأكل كتفا، ومل يتوض^ أن النبي  ً ِ َ.................................................... ............... ٥٠٩ 

 ٥٢٦ ............... ............................................................َّتوضأ بالنبيذ^ أن النبي 

 ٣٩٧ .............. ..............................................................جهر بآمني^ َّأن النبي 

َّسجد سجديت السهو يوم ذي اليدين^ َّأن النبي  َ..................................... .............. ٣٩٧ 

َسمى األنثى من اخليل الفرس^ َّي أن النب ِ َّ............................................. ............ ٣٩٢ 

َّأن النبي  ًعق عن احلسن واحلسني كبشا كبشا ^ َّ ًْ ْ ِ ِ  ٣٨٠ ............................. ]....جابر بن عبد اهللا[َّ



  رس اا
٦٢٣ 

ف اط  ا ر  

ِيف صالة اخلوف صىل هبؤالء ركعتني^ ِّالنبي أن  َّ ،................................. ................ ٣٧٥ 

 ٦٠٣ ............... .....................................ٍعباسابن قىض باليمني مع الشاهد ^ أن النبي 

َّأن النبي  ًكرب يف العيدين يف األوىل سبعا قبل القراءة، ^ َّ ِ َّ............................... .............. ٦٠٨ 

 ٤٨٤ .............. ..................)....................................فبذلك فلتفرحوا(َّإن النبي قرأ 

َاعتمر أربعا إحداهن يف رجب^  أن النبي ََّ َُ ً........................................... .............. ٦٦ 

َأن بالال أذن قبل طلوع   ٤٨٨ ............. ..................].....................بن عمرعبد اهللا [الفجر ًَّ

ِّإن بالال يؤذن بليل، فكلوا وارشبوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ُ ِّ ٍِّ ً........................... ............. ٤٨٨ 

ُإن بمكة حجرا كان يسلم عيل ليايل بعثت إين ألعرفه  ْ ً َِ ُ ِ
ُ َُ َُّ  ٣٧٨ .......... .................................اآلنِّ

ُإن خري التابعني رجل يقال له ٌأويس، وله والدة، : ٌ ٌ ُ....................................... ............ ١٦٦ 

ًأن رجال أتى النبي  ٍليستأذنه يف قتل رجل من املنافقني^ َّ ِ َ ِ................................. ........... ٥١١ 

ُّأن رجال صىل خلف الصف وحده، فأمره النبي  َ َ َ ِّ  ٥٠٤ ........ .................................ُأن يعيد^ ً

ِأن رجال من األنصار خاصم الزبري عند رسول اهللا 
َ ُّ َ ِيف رشاج احلرة^ ً ِ

َّ َ ِ َ....................... ........ ٥١٢ 

َأن رسول اهللا  ًيوم خيرب للفرس سهمني وللرجل سهامَجعل ^ َّ ِ َّ َ َ َِ ِ َ.............................. ....... ٤٤٦ 

 ٣٧٥ ...... ..................................َّصىل بأصحابه صالة اخلوف صفهم صفني^ أن رسول اهللا 

َأن رسول اهللا  ٍقال البن صائد^ َّ ًإين خبأت لك خبيئا فام هو؟ قال: ِ ُ ٌّدخ: َّ ُ......................... .... ٣٨١ 

َأن رسول اهللا  َمسح رأسه بيديه فأقبل هبام وأدبر^ َّ َ َ............................................ ...... ٦٠٨ 

َأن رسول َ ضحك منهم أن يعيد الوضوء، ويعيد الصالةَأمر من كان^   اهللا َّ َ ََّ ُ َُ َ ِ..................... .. ٣٦٥ 

َ كنت إنام اشرتيتني لنفسك فأمسكني، ْإن َّ َ.................................................. ......... ٥٦٨ 

ًإن للشيطان كحال ولعوقا ُ َْ ً ُ.................................................................. ........ ٣٧٦ 

ُإن مل يثمرها اهللا، فبم يستحل أحدك ُ ُّ َ ْ ِِّ ُ  ٥١٢ .......... ...........................................!َم مال أخيهْ

ٍإن من أصححته وأوسعت له؛ مل يزرين يف كل مخسة أعوام ـ ملحروم ِّ ُ ْ َُ ُ ُ ْ َ........................ .......... ٥٠٨ 

ًإن من الشعر حْكمة ََّ
ِ ِ ِّ...................................................................... .......... ٥٥١ 

َأن ميمونة زوج النبي  ٍوهبت والء بني يسار البن عباس^ َ ْ............................... .......... ٦٠٤ 

ُإن هذه احلشوش حمترضة، فإذا أراد أحدكم أن يدخل،  ٌ ََ َّ..................................... ......... ٣٩١ 

ِّبن أمية قذف امرأته عند النبي َأن هالل   ٦١١ ......... .............................ِبرشيك بن سمحاء^ َ

ًأنا أمني من يف السامء، يأتيني خرب السامء صباحا ومساء َ َّ ُ ًَ َ ُ.................................... .......... ٣٢٧ 

َّإنام جعل اإلمام ليؤتم به ُُ ُ............................................................... ............. ٥١٥ 

َأنه أيت برجل قد رشب اخلمر فرضبه بجريدتني نحو األربعني َ َِ َ ِ ٍ ُ.............................. .......... ٥٩٩ 

َّأنه أكل حلام، ثم صىل ومل يتوضأ  َّ  ٣٢٩ ................... ...........]................... الصديق بكرو أب[ً



  رس اا
٦٢٤ 

ف اط  ا ر  

ِّأنه رأى يف شارب النبي  ِبياضا بحيال شفتيه ^ ِ  ٢٥٣ ........ ..................].........ٍ اهللا بن برسعبد[ً

 ٣٤٥ ......... .................................................أنه عليه السالم رشب من نبيذ سقاية زمزم

َأنه غسل قدميه يف وض  ٣٩٧ .......... ........................................................وئه للصالةَ

ٍأنه لقي ابن صائد
َ َ........................................................................ .......... ٤٠٢ 

ًأنه مل يُكن يرى بالقز واحلرير للنساء بأسا ِ ِّ................................................. ........... ٥٧٥ -٤٧٠ 

ُأنه هنى أن يستأجر األجري حتى يعلم أجره َ ََ ُ ُُ................................................. ......... ٥١٣ 

َّإهنا ليست بنجس، إنام هي من الطوافني عليكم ٍَ........................................... .......... ٦٠٥ 

ٍأهنا مشت يف خف واحد  ٍّ ُ  ٣٣٣ ........ ..................]........................................عائشة[ْ

ٍإين فرضت عىل أمتك مخس صلوات
َ ُ......................................................... ....... ٤٩٤ 

ُإين ممسك بحجزكم عن النَّار ٌِ َ ُ ُ............................................................... ........ ٥٩٧ 

ِّأهل املهاجرون واألنصار وأزواج النبي  ُُ َ ِيف حجة الوداع^ َّ  ٣٨٠ .... ..................]...ابن عباس[... ِ

 ٤٤ ............... .............ُأوصيُكم بأصحايب، ثم الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم، ثم يفشو الكذب

َائتوين بكتاب أكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده ُُّ ِ ً ُ ٍ.................................................. ...... ٣٣ 

ٍأيام مؤمن لقي مؤمنا فصافحه وتبسم يف وجهه مل يفرتقا إال عن مغفرة ِ
َ َ َّ َِ ِ َ ً.......................... ...... ٣٨٤ 

ُأينقص الرطب  ٤٨٥ .......................................................................... إذا يبس؟ُ

ِأهيا الناس، حدثني متيم الداري أن أناسا من قومه ً َّ ُّ ٌ َّ............................................. ...... ٣٢٨ 

ُبعث رسول اهللا  َرسية عينا وأمر عليهم عاصم^ َ َ َّ ً ًْ ٍ بن ثابتََّ
 ٥٧٨ ....... ..................].....أبو هريرة [َ

ًتسحروا فإن يف السحور بركة ِ ُ ََّّ.............................................................. ......... ٥٩٨ 

ُتسليم الرجل بأصبع واحدة يشري ُ
ُ هبا فعل اليهود ٍ ْ

ِ.................................... ............... ٤٧٨ 

َّتعلم أصحايب اخلري، وتعلمت الرش َُ َّ  ١٦٤ ....... ..................].....................حذيفة بن اليامن [ََّ

ًتعلموا العلم، فإن تعلمه هللا خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح َ ً َ َُّ َّ............................. ...... ٥٩٥ 

ٌثمرة طيبة َ ِّ ٌ وماء طهورٌ ٌَ.......................................................................... .... ٣٦٣ 

ِّجاء جربيل إىل النبي  ُحني زالت الشمس، فقال^ ُ
َقم يا حممد فصل الظهر،: ِ ُّْ ِّ ُ......................... ٣٩٣ 

ِّجاء حرب إىل النبي  ٌّعلمه إال نبي؛ ٍأخربين عن يشء ال ي: ، فقال^ٌ ُ................................. ... ٥٨٨ 

ِّجاء رجل إىل النبي  َّأقم عيل احلد: ، فقال^ٌ  ٥٨٧ ...... ....................َّأتوضأت حني أقبلت؟ : فقال! َّ

 ٣٧٧ .......... ....................................................................جار الدار أحق بالدار

ًثالثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم ^ َجعل رسول اهللا  ً ٍَ...................... ......... ٣٢٩ 

ٌاحلائك معلون ُ..................................................................... ................ ٣٤٢ 

ِحتى ال تعلم شامله ما تنف ُ  ٥٣٠ .................. ..................................................ُق يمينُهُ



  رس اا
٦٢٥ 

ف اط  ا ر  

ُحتى ال تعلم يمينُه ما تنفق شامله ُ ِ ُ َ...................................................... .............. ٥٣٠ 

ِحسبكم إذا جئناكم باحلديث عىل معناه 
 ٣١٧ ............. .......................]...... األسقعواثلة بن[ُ

ٌاحلالل بني، واحلرام بني ٌِّ ُ ِّ............................................................... ............. ٦٠٤ 

ٍاحلمى حظ كل مؤمن يف الدنيا من النار ِّ ُّ َّ................................................ ............. ٦١٢ 

 ٤٤ ............... ................................ُخري الناس قرين، ثم الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم، 

 ٣٣٢ ............. ....................................................................دباغ امليتة طهورها

ُامل أو متعلم، وذكر اهللاٌالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إال ع ٌ.............................. ............. ٥٢٩ 

َّرأيت النبي  َعىل ناقة صهباء يرمي اجلمرة^ ُ ْ َ
ٍ........................................ ................ ٣٩٥ 

ِيقرن فأنا أحب أن أقرن^ ُرأيت رسول اهللا  ُِّ
ِ ُ ُ......................... ............................... ٤٧٥ 

َرأيت رسول َدلك بخنْرصه ما بني رجليهُي^   اهللا ُ ِِّ ِ َ
ِ ُ................................. ................. ٥٩٤ 

ًرأيت يف املنام غنَام سودا ً َ ُ............................................................. ............... ٦١٠ 

َرضا اهللا يف رضا الوالدين، وسخط اهللا يف سخط الوالدين ُ........................... ................ ٣٨٢ 

ًزر غبا تزدد حبا ًّ ُ ْ ّ
ِ...................................................................... .............. ٥٩٣ 

ٍسبع مل يفتن رسول اهللا يف سفر و َ َُ َ ُالقارورة، واملرآة، : َال حرضٌْ ُ........................ ................ ٥٣٥ 

ٌالسخي قريب من اهللا، قريب من اجلنة ٌ ُّ............................................. ................. ٤٢٣ 

ٍالسمع والطاعة يف عرسك ويرسك، وأثرة عليك
َ َ ِ ُِ ُُ ُ........................ ............................. ٤٩٦ 

َّسمعت النبي   ٥٩٨ ............... ....................................Z 6 7 ]: يقرأ عىل املنرب^ ُ

َسموا أوالدكم أسامء األنبياء َُّ......................................................... ............... ٤٦٤ 

ُسميتموه ب ِأسامء فراعنَتكمَُّ ِ ِ............................................................. ............. ١١٥ 

ُّسئل النبي  َعن الوسوسة؟ فقال^ ُ  ٣٨٦ .............. ...................................ُرصيح اإليامن: ْ

َسئل عن رجل قبل امرأته ومها صائامن، قال َّ ٍُ َ ِ  ٢٧٨ ............ ..................................طراقد أف: ُ

ِصالة القاعد عىل النِّصف من صالة القائم ِ ِ ُ.............................................. ............ ٥٩٣ 

َّالعرص باملخمص^ صىل بنا رسول اهللا   ٣٥٥ .......... ..................]...........ِ برصة الغفاريوأب [َ

ُصىل ركعتي الفجر حني طلعت الشمس
ِ ِ َ ّ.................................................. .......... ٤٣٠ 

ِطوافك بالبيت، وبني الصفا واملروة؛ يكفيك حلجك وعمرتك ِ ِ ِ
ِّ َ ُ........................... ........... ٥٥٢ 

ٌطويف من وراء الناس وأنت راكبة،  ِ ِ...................................................... ........... ٥٦٧ 

ُعرضت عيل اجلنَّة َ ُِ...................................................................... ............ ٤٢٨ 

ٌعرى اإلسالم أربعة ِ  ٣٨١ ................... ............]....... بن اخلطابعمر[... ُإقام الصالة مليقاهتا: ُ

ُالغنيمة الباردة ِّالصوم يف الشتاء: ُ ُ..................................................... ............... ٥١٩ 



  رس اا
٦٢٦ 

ف اط  ا ر  

َفليوتر إذا أصبح ْ...................................................................... ............. ٣٣٧ 

ُ به اجلنازة، قال يتيمم ويصيل ُّيف الرجل متر ُ ُ  ٤٧٥ ............ ..................]................ٍابن عباس[ِ

ِاملعمور بحيال هذه الكعبة: ٌيف السامء الدنيا بيت يقال له ِ
ُ..................................... ........ ٤٩٣ 

 ٥٩٥ ... ..................]..ابن عباس[روح ال نفخنا: ، قال Z ¢ £ ¤  ¥ ]: يف قول اهللا تعاىل

ُّقدم نبي اهللا  َاملدينة وهم يأبرون النَّخل، ^ َ ُ ُ ْ َ............................................. ............ ٣٢٨ 

َقدموا عبد الرمحن بن عوف صالة الغداة، فلم يركع ركعتي الفجر،  َ َ َّْ........................ ......... ٣٩٧ 

ًقريش بعضها لبعض أكفاء، إال حائكا أو حجاما ًَّ ٌ ٍ ُ ٌ........................................ ............ ٥٩٥ 

 ٤٩٦ ........... .........................................ٌقريش والة الناس يف اخلري والرش إىل يوم القيامة

ِبالشفعة فيام مل^ ُقىض رسول اهللا  َ يقسمُّ ُ.................................................... ........ ٣٣٦ 

ٍالكافر يأكل يف سبعة أمعاء، واملؤمن يأكل يف معي واحد ٍِ ُ ُ ُ...................................... ....... ٤٣٩ 

َكان آخر األمر من رسول اهللا 
ِترك الوضوء مما مست النار^ ِ

َّ ُ.................................. ...... ٥٠٩ 

ِكان الرجال والنِّساء يتوضؤون مجيعا من امليضأة عىل عهد رسول اهللا  ِ َِ َ َ ً ُ ُ^............................. ٣٥٥ 

ِّعن اخلري، وكنت أسأله عن الرش ^ كان الناس يسألون رسول اهللا  ُ ُ ِ................................  ١٢٦ 

ُ يتختم يف يمينه^كان النبي  َّ.......................................................................  ٥٠٤ 

ِيأكل القثاء بالرطب^   ُّكان النبي َ َُّّ
ِ..................................................................  ٦٦ 

ُيدخل عىل أم سليم فتبسط ل^ ُكان رسول اهللا  ٍِ
ُ ِّ ُ ُه نطعا فيقيل عليهَ َ ً ْ ِ....................................  ٣٩٢ 

 ٥٢٨  ..................].................................................أنس[كانت اخلطبة قبل الصالة 

ِكربنا ونسينا، واحلديث عن رسول اهللا  ُ ٌلزيد بن أرقم شديد^ ِ ٍ ِ............................ .......... ٣٦٠ 

ّكذبتم عيل؛ قلتم عيل ما مل أقل ّ......................................................................  ٤٩٥ 

ًكرس عظم امليت ككرسه حيا ِّ ِِّ ِ
ُ........................................................................  ٣٦٢ 

 ٤٠٩  ......................................................................................كفارهتام سواء

َّكل بني آدم مهام ُّ...................................................................................  ٤٤٨ 

ُّيف يوم مطري، فأمر النبي ^ ِكنّا مع رسول اهللا  َ ٍَ ِّلصالة يف الرحالفنادى أن ا^ ٍ َ.......................  ٣٦٤ 

ٍكنا ننهى أن نحد عىل ميت فوق ثالث،  َِّ ُ  ٤٨٧  ..................]......................أم  عطية األنصارية[ُ

ِكنا نورثه عىل عهد رسول اهللا  ِ ُ ِّ  ٥٣٣ . .....................................................اجلد: ؛ يعني^ُ

َال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة عىل عنُقه فرس ُ ََ َِ َ َّ ْ ُ....................................................  ٣٩٢ 

 ٥١٤  .............................................................ال جتلسوا عىل القبور، وال تصلوا عليها

 ٤٧٧ ..........................................................ًسون درمهاُال حتل الصدقة ملن كان عنده مخ

ِال حتمدوا إسالم امرئ حتى تعرفوا عقدة رأيه  َ َ ُ َْ ِ ٍ َ  ٤٤١  .................]..........................ابن عمر[َ



  رس اا
٦٢٧ 

ف اط  ا ر  

َّال تسبوا أصحايب، فلو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد َُ َ ً ٍَّ ُ َ َ  ١٦٤  .............................ِ أحدهم ُّ

ٌال تطرقوا الطري يف أوكارها؛ فإن الليل أمان هلا ََّ ِ
َ ُ......................................................  ٥٣٦ 

َال تقصوا أعرافها َ ُّ............................................................................ ...... ٤٨١ 

َال تقصوا نوايص اخليل؛ فإن فيها الربكة ِ ُّ.............................................................  ٤٨١ 

ٍال حليم إال ذو عثرة
َ َْ َ......................................................... ....................... ١٦٣ 

 ٣٩٧ .................. ......................................................القرآنِّال صالة إال بقراءة أم 

َال صيام بعد النِّصف من شعبان حتى يدخل رمضان ُ ِ
َ................................. ............... ٣٧٨ 

ٍال وصية لوارث َ..................................................... ............................. ٥٤٥ 

ٍال وضوء إال من صوت أو ريح
ُ.................................................. .................. ٤٣٠ 

ِال يبع بعضكم عىل بيع بعض، وهنى عن حبل احلبلة َ َ َ ََ ِ ٍ ِ ُ................................ ................. ٣٨٦ 

َلد عن والده، إال أن جيده مملوكا فيعتقهال جيزي و ًِ ٌ................................ ................... ٣٩٥ 

ٍال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث ُ ُّ........................................... ................. ٤٩٦ 

َّال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد  ِ ُ  ٤٨٨ ............ .....................عىل ميت فوق ثالث، ُّ

ِال يزال هذا األمر يف قريش ما بقي من الناس اثنان ُ.................................... .............. ٤٩٦ 

َال يستقاد من اجلرح حتى يربأ ْ َ ُ ُِ ُ َ َ....................................................... ............... ٥٢٨ 

َّال يقبل اهللا صالة إمام حَكم بغري ما أنزل اهللا عز وجل،  َُّ َ َ ٍ............................... .............. ٦١٢ 

ًال يقتل قريش صربا ٌّ ُ............................................................... ................. ٤٩٦ 

ِال يمنَعك 
ُ َذلك، فإنام الوالء ملن أعتقَ َ َُّ.............................................. ................. ٦٠ 

َال ينبغي لعبد أن يقول ٍ
َّإنه خري من يونس بن متى: ْ َُ َ ٌ.................................. ................. ٣٢٧ 

َّال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والد َُ  ٣٨٨ .................. ............................ه وولدهُ

ِلقد كان فيمن قبلكم من بني إرسائيل رجال يكلمون من غري أن يكونوا أنبياء َّ َُ.................... .... ٥٢٠ 

 ٣٥٧ ............. .............................................................اللهم إليك أسلمت نفيس

 ٥٠٢ -٣٩١ -٨٠ ........ ................ ....................................َلو طعنت يف فخذها أجزأ عنك

ٍلوددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء، ملبقة بسمن ولبن ٍَ َّ ُ ََ ُ َ ًَّ َ ََّ ٍَ ًِ َ ُُّ........................... .......... ١٤٦ 

ُطئ حلدثتكم بأشياء سمعتها ُلوال أن أخشى أن أخ ُ َِّ
َ  ٣٦٠ .......... ....................... ]مالك بن أنس[َ

ِّلوال أن أشق عىل أمتي أو عىل الناس ألمرهتم بالسواك مع كل صالة َ ِّ ُ ِ َّ........................... ...... ٣٢٨ 

ِّلوال أن أشق عىل أمتي ألمرهتم بالسواك عند كل صالة ِ...................................... ........ ٦١١ 

 ٣٣٤ .......... .......................................................ٌليس عىل املرأة إحرام إال يف وجهها

ِليس كلنا كان يسمع حديث رسول اهللا  َ ُ  ٢١٦ ........ ..................]............ٍ بن عازبالرباء[، ^ُّ



  رس اا
٦٢٨ 

ف اط  ا ر  

ُ القدر ليلة تسع وعرشين، ليلة الفرقانُليلة ٍُ ِ................................................. ......... ٣٤٢ 

 ٥٦٩ .......... ..................]...........................زيد بن أرقم [ٍليلة القدر ليلة ثالث وعرشين

ُّما بال قوم يرشفون املرتفني، ويستخفون با َ ِّ ُ  ٥٠٠ .......... ........................................لعابدينٍ

ِما كل ما نحدثكم عن رسول اهللا  ِّ ُ  ٢١٦ ........ ..................]...... بن عازبالرباء[ِسمعناه منه، ^ ُّ

َّما كنت حني كنت ذكرا من الضأن َ ًَ ََ َ ُ................................................. ................. ٥٠٣ 

ِما من أيام أفضل من العرش َ ُ ٍ................................................................. ........ ٣٧٦ 

ٍما يدريك، لعل اهللا اطلع عىل أهل بدر فقال َّ  ١٩٢ ........ ................................اعملوا ما شئتم: ُ

ٍتة، فقالْمي ٍعنزب ^ اهللا َّمر رسول ِما كان عىل أهل هذه الشاة لو انتفعوا بإهاهبا: َ ِ ِ.................... .. ٣٨٣ 

ٌمطل الغني ظلم ُِّ ُ........................................................................... ......... ٣٥٤ 

ُمفتاح الصالة الطهور، وحتريمها التكبري، وحتليله ُ ُ ُ  ٣٩٤ ........ ..................................ا التسليمُّ

َمن أحبني وأحب هذين وأبامها وأمهام كان معي يف درجتي يوم القيامة َّ َّ........................ ...... ٣٨٦ 

ِمن أخذ شربا من األرض ظلام طوقه اهللاُ يوم القيامة إىل سبع أرضني ْ َّ
ِ ِ

َ ًْ ْ ُ ً َِ................. ................ ٣٩٤ 

ًمن أدرك من اجلمعة ركعة َ ُ................................................................... ....... ٤٠٧ 

ٌمن أصاب ذنبا فأقيم عليه احلد فهو كفارة له ُّ ُ ً................................................ ........ ٥٠٦ 

ْمن اغربت قدماه يف َ سبيل اهللا حرمهام اهللا عىل النَّارَ َّ ِ.......................................... ........ ٣٦٤ 

َمن أقال نادما أقاله اهللاُ يوم القيامة َ ً ِ........................................................... ....... ٤٣٦ 

َمن أقام الصالة، وآتى الزكاة، وحج البيت،  َّ........................................... ............. ٤٨٢ 

َمن إكفاء الدين تفصح النَّبط، واختاذهم القصور يف األمصار  ُ ِّ ِ
َ ُ ُّ ِّ........................... ............. ٢٨٩ 

 ٣٥٦ ................ .....................................................من أكل طعاما ثم قال احلمد هللا

ُمن ترك اجلمعة عليه دينار أو نصف دينار يتصدق به ََّ ٌ ُ..................................... ........... ٥٢٦ 

ٍمن ترك اجلمعة فليتصدق بدينار َّ َ ُ ُ َ......................................................... ........... ٦٠٧ 

ًمن جهز غازيا ف ِقد غزا، ومن خلفه يف أهله فقد غزاَّ َ َ..................................... ............ ٣٨٤ 

ُمن حرضته الوفاة، فكانت وصيته عىل كتاب اهللا،  َّ.......................................... ......... ٤٩٧ 

ِمن حلف منكم، فقال يف حلفه ِ
 ٣٧٠ ....... .....................................................ِبالالت: َ

ِمن ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض ٌ ٌ ُ ََ َ............................. ...... ٥٤٣ 

ٍمن سئل عن علم فكتمه جر به يوم القيامة ملجام بلجام من نار ً َ ُُ َّ َ ٍُ ْ َِ ِ........................... ........... ٦٠٦ 

ِمن صام رمضان إيامنا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،  َّ َ َ
ِ ُ ً ً َ............................... ............ ٣٢٧ 

ًمن صرب يف حر مكة ساعة باعد اهللا جهنَّم منه سبعني خريفا ً ََ ِّ َ................................ .......... ٥٣٧ 

 ٤٧٩ ........... ..................].............................َعائشة[ركعة َّمن صىل يف يوم ثنتي عرشة 



  رس اا
٦٢٩ 

ف اط  ا ر  

ِمن قال يف يوم مئة مرة ال إله إال اهللا احلق املبني استقرع أبواب اجلنة،  ٍ
َ َ َ ٍ......................... ........ ٥٩٦ 

َمن قتل دون ماله فهو شهيد ِ ُ............................................................... ......... ٤٣٦ 

ُمن قتل قتيال له عليه بينة فله سلبه َِّ َ ٌَ ً....................................................... ........... ٦٠٤ 

 ٤٧٧ .......... ...................................................................َمن قرأ القرآن فسأل به

ًمن كذب عيل متعمدا ِّ َّ َ..................................................................... ......... ٣٨١ -٢٥١ 

َمن مل جيمع الصيام قبل الفجر فال صيام له َ ِْ ِ ِ ُ............................................... .......... ٥٠٩ 

ْمن حممد رسول اهللا لزم ِ ِ  ٣٨٢ ........... ......................................................ٍعمرو بن  ِلٍ

َمن منَحه املرشكون أرضا فال أرض له ً ُ ِ َ َ َ................................................... ........... ٤٩٤ 

ًمن وجد يف بطنه رزا ّ َِ ٍمن بول أو غائط فلينرصف غري متكلم  ِ ِّ ِ ٍ  ٥٢٨ ........... ...................وال داعي ٍ

َمن يقل عيل ما مل أقل فليتبوأ مقعده من النار َّ ُ َُّ............................................... ......... ٤٩٥ -٣٥٣ 

َمن يكلؤنا الليلة ُ َ................................................................... ................ ٤٣٠ 

 ٤٧٥ ............... ................................................................موت الغريب شهادة

ٍالناس تبع لقريش يف اخلري والرش ٌ..................................................... .............. ٤٩٦ 

َنرض اهللا امرأ سمع منا حد
ِ ً َ َ َ ٍيثا فبلغه كام سمعه فرب مبلغ أوعى من سامعَ َّ ََّ َّ َُ ُ

ِ ً....................... ...... ٣٠١ 

 ٥٣٢ ....... ......................................................النجش: عن التحري؛ أراد^ هنى النبي 

َهنى أن حتلق املرأة رأسها ُ َ ِ............................................................ ............... ٥١٩ 

ًعن بيع الرطب بالتمر نسيئة^ ُهنى رسول اهللا  َِ َّ ِ ُّ ِ.......................................... ...........  ٥٨٩ - ٤٨٥      

 ٤٨٣ ...... ....................املسجد يف األخرى عىل َنعليه بإحدى ُالرجل َيرضب أن ^ اهللا  ُهنى رسول

ِبالورس َثياهبم ُيصبغوا أن املهاجرين^   اهللا  هنى رسول ْ  ٥٣٠ . ................... عند اإلحرامِوالزعفران َ

 ٣٩١ ............. ..........................................................هنى عن بيع الوالء وعن هبته

ُهاؤم غيبه ْ ِّ َ ْ ُ......................................................................... ................. ٣١٦ 

ًهل صمت من رسر هذا الشهر شيئا؟ ِ ِ
َ ُ َ ُ............................................................... ٣٦٤ 

ِّواخلتم خري من سوء الظن  ٌ  ٤٧٩ ......................... ........].................... بن مسعودعبد اهللا[ُ

 ٤٥١ .............. ...............................................................الوضوء مما مست النار

َيا أبا عمري ما فعل النُّغري ُ.................................................................. .......... ٦١٢ 

ًأال تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثا؟يا عباس،  ُ َُ َُ ِّ ُ ُ
ٍ................................. ٦٠٧ 

ُيأمر بالوضوء من مس الذكر، واملرأة مثل ذلك َ َّ ِّ
ِ............................................. ......... ٢٥٧ 

 ٥٢٤ .......... ...........................................................َّيتصدق بدينار، أو نصف دينار

 ٣٩٧ ........ ...........................................خيرج من النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من إيامن



  رس اا
٦٣٠ 

ف اط  ا ر  

ًيعمل برهة بكتاب َ ُ ُُ ُيعمل ثم اهللا،  َ َ ًبرهة ُ  ٤٩٢ ..........................................، ^اهللا رسول ِبسنَّة ُ

َيقطع الصالة ُ ُالكلب واحلامر واملرأة: َ ُ..................................................... ........... ٤٢٩ 

ِيؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا َ ُ........................................................... ............ ٤٢٣ 

ُيوم عرفة، وأيام الت ُرشيق أيام أكل ورشبُ ٍ ُ............................................... ........... ٤٨٩ 

 



  رس اا
٦٣١ 

 

 :ا دا  ا س ا  

  

 ــ،٨٨: إبــراهيم بــن عبــد اهللا بــن اجلنيــد  ـ

ــ،١٢٢ ــ ــ ــ ــ ــ،٢١٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢١٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٥٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٦٤ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

٤٧٥ 

  ـــر ـــن عم ـــراهيم ب ـــدين = إب برهـــان ال

ــ،٤٣: البقــــاعي ــ،٤٦ ــ ــ ــ،٤٧ ـ ــ،٧٣ ــ ــ،٨١ ــ ــ  ـ

ــ،١٠٧ ــ ــ ــ ــ ــ،١١٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٣٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٣٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٧٧ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٩٣ ــ ــ ــ ــ ــ،٤١٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤١٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٧١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٧٧ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

٥٧٩ 

  ـــد ـــن حمم ـــراهيم ب ـــو مـــسعود = إب أب

 ٣٨٠ ـ،٢٩٣: الدمشقي

  ٧٧: األبنايس= إبراهيم بن موسى 

 ١٩٩: ُّإبراهيم بن موسى التميمي 

 ــ،١٩٩ ــ،٦١: إبراهيم بن يزيد النخعـي 

 ٥١٣ ـ،٣٦٥ ـ،٣٤١ ـ،٣١٩ ـ،٢٠٦

 ــ ــوب إب ــن يعق ــحاق = راهيم ب ــو إس أب

 ٥٤٢ ــ،٤٩٢:اجلوزجاين

 َّابن حيويه أبو عمر اخلزاز َ ْ َُّ ُ
ِ :٢٨٩ 

 ١٥٩: أبو إسحاق احلريب 

 ِّأبو العرب التميمي َِ َ :١٦٠ 

 ١٨٨: أبو املظفر اإلسفراييني 

 ٢٢٠: أبو بكر بن أيب أويس 

 ِّأبو عبيد اآلجري ُ
ٍ٢٦٦ 

 ٤٥٦:أمحد بن أيب الطيب املروزي 

 ــ،١٢٢: أبـو بكـر= يثمـة أمحد بن أيب خ 

٢٠٩ 

  شـــهاب الـــدين = أمحـــد بـــن إدريـــس

 ٢١: القرايف

  أبـو بكـر البيهقـي= أمحد بـن احلـسني :

ــ،١٣٦ ــ ــ ــ ــ،٢١٩ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٥٨  ــ ــ ــ ــ ــ،٢٧٦ ـ ــ ــ ــ ــ،٢٧٨ ـ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٢٠ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٣٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٣٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٥٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٦٥ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٦٧ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٦٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٢٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٦٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٧٥ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٦٠٨ ـ،٦٠٤ ـ،٥٩٥ ـ،٥٧٢ ـ،٤٨٠

  ــعيب ــن ش ــد ب ــسائي= أمح ُّالن ــ،١٠٤: َّ  ـ

١٦١ 

  ــ،٧١: ابن تيميـة= أمحد بن عبد احلليم 

 ٢٠٢ ـ،١٩٦ ــ،٨١

  ــرحيم ــد ال ــن عب ــد ب ــو زرعــة = أمح أب

 ٣٣٧: العراقي

  العجـيل= أمحد بن عبد اهللا بن صـالح :

ــ،١٦٩ ــ ــ ــ ــ ــ،١٧٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٧٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٩٤ ــ ــ ــ ــ ــ،١٩٦ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،١٩٧ ــ ــ ــ،٢١٣  ــ ــ ــ ــ،٢١٦ ــ ــ ــ ــ،٢٣٦  ــ ــ ــ ــ،٢٦٢ ــ ــ ــ  ــ

 ٥٩٧ ـ،٤٢٦ ــ،٤٠٦ ــ،٣١٧ ـ،٢٨٠

 ٣٤٢: أمحد بن عطاء الروذباري 

  ــت ــن ثاب ــيل ب ــن ع ــد ب اخلطيــب = أمح

ــدادي ــ،٥٤ ــ،٤٦: البغ ــ،٥٥ ـ ــ،٨٠ ـ ــ،٨٦ ـ  ـ

ــ،١٠٧ ــ ــ ــ ــ ــ،١١٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٤٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٤٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٦٨ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،١٧٠ ــ ــ ــ ــ ــ،٢١٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢١٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٣٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٣٤ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٧٥ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٨٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٩٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٩٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٠٣ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣١١ ــ ــ ــ ــ ــ،٣١٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٣١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٤٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٤٤ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٦٩ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٨٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٨٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٩٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤١٧ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٣٨ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٤١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٤٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٤٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٤٧ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٥٢ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٥٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٥٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٦٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٧٣ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٥٢١ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٢٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٢٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٢٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٣٥ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٥٩٦ ـ،٥٩٥ ـ،٥٥٥ ـ،٥٥٠

  ابــن حجــر = أمحــد بــن عــيل بــن حممــد

 ــ،٤٣ ـ،٣٣ ـ،٣٠ ـ،٢٧ ـ،٢٥:  العسقالين

ــ،٤٥ ــ ــ،٤٧ ـ ــ ــ،٤٨ ـ ــ ــ،٥٩ ـ ــ ــ،٦٠ ـ ــ ــ،٦٢ ـ ــ ــ،٧١ ـ ــ  ـ

ــ،٧٤ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٨١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٨٤ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٨٥ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٩٦ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،١٠٩ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،١١٤ ــ ــ ــ ــ ــ،١١٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١١٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٢٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٢١ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،١٢٢ ــ ــ ــ ــ ــ،١٢٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٢٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٢٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٣٠ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،١٣١ ــ ــ ــ ــ ــ،١٣٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٣٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٥٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٦١ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،١٦٥ ــ ــ ــ ــ ــ،١٦٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٨٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٨١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٨٢ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،١٨٤ ــ ــ ــ ــ ــ،١٩٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٩٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٩٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٣٥ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٥٣ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٦٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٧٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٧٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٧٤ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٧٥ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٧٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٨١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٨٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٨٧ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٩١ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٩٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٩٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٢٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٤٧ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٤٩ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٦٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٦٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٧١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٧٢ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٧٩ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٨٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٨٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٩٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٩٦ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٩٨ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٩٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٠١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤١٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤١٣ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤١٤ ــ ــ ــ ــ ــ،٤١٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤١٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤١٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤١٩ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٤٢ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٤٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٤٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٥٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٥٢ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٥٤ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٦٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٦٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٨٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٨٢ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٨٤ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٠٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥١١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥١٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥١٧ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٥٢٣ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٢٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٢٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٣١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٣٢ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٥٣٥ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٤٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٤٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٤٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٥٨ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٥٦٦ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٧٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٧٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٧٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٨٠ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٥٨١ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٨٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٩٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٩١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٩٣ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٦١٠ ـ،٦٠٣ ـ،٦٠٠

  أبــو بكــر البــزار= أمحــد بــن عمــرو :

ــ،٣١٦ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٦٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٧٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٩٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٥٢ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٦٠٢ ـ،٥٩٣ ـ،٤٦١

 ابـن فـارس= الـرازي  أمحد بن فارس  :

ــ،٢٤ ــ ــ،٢٩ ـ ــ ــ،٣١ ـ ــ ــ،٣٢ ـ ــ ــ،٥١ ـ ــ ــ،٥٧ ـ ــ ــ،٥٨ ـ ــ  ـ

ــ،٦٢ ــ ــ،٧٦ ـ ــ ــ،٩٥ ــ ــ ــ،١٥٨ ـ ــ ــ،٢٠٤ ــ ــ ــ،٢٥١ ـ ــ  ــ

ــ،٢٦٧ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٠١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٠٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣١٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٣٤ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٥٩٢ ـ،٣٩٠ ـ،٣٧٠ ـ،٣٤٩ ـ،٣٤٨

  ـــــن حممـــــد ـــــر = أمحـــــد ب ـــــو جعف أب



  رس اا
٦٣٢ 

 ٤٥٠:النحاس

  ــ،٢٥١ ــ،٩٢: الفيومي= أمحد بن حممد 

 ٤٠٤ ـ،٣٠٠

  ُّشهاب الدين األبذي= أمحد بن حممد َّ ُ
ِ ُ :

٥٨ 

  ــد ــن أمح ــد ب ــن حمم ــر = أمحــد ب ــو بك أب

 ٢٨٩  ــ،٢٢٨: َالربقاين

  ــ،١٠٣ ــ،٦٣أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل  ـ

ــ،١٤٣ ــ ــ ــ ــ ــ،١٥٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٥٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٥٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٦٥ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،١٦٦ ــ ــ ــ ــ ــ،١٦٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٧٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٧٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٨٦ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،١٩٣ ــ ــ ــ ــ ــ،١٩٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٠٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٠٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٠٣ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٠٧ ــ ــ ــ ــ ــ،٢١٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٢٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٢٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٢٧ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٢٨ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٣٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٣٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٤٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٤٨ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٥١ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٥٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٦٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٦٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٧٠ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٧٢ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٨٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٨٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٠٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣١٨ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٢٢ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٣٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٣٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٠٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤١٩ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٢١ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٢٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٤٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٤٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٤٦ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٤٨ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٥١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٥٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٦٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٧٨ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٧٩ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٨٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٨٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٩٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٩٧ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٥٣٢ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٣٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٥١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٥٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٦٠١ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

٦٠٦ 

  أبـو العبـاس = أمحد بن حممد بن سعيد

 ٤٥٧ ـ،٣٤٠ ـ،٢٣٠: بن عقدة

  أبـو جعفـر = أمحد بن حممد بن سـالمة

ــــــــاوي ــ،٣٣٦: الطح ــ ــ ــ ــ،٣٣٩ ـ ــ ــ ــ ــ،٣٦٢ ـ ــ ــ ــ  ـ

 ٥٧٢ ـ،٥٢٨ ـ،٤٨٩ ـ،٣٩٧

  أبـو بكـر = أمحـد بـن حممـد بـن هـارون

 ٤٠٩ ـ،١٨٣: اخلالل

  ــن هــانئ أبــو بكــر = أمحــد بــن حممــد ب

ــــرم ــ،١٨٨: األث ــ ــ،٢٩٥ ـ ــ،٤٦٦ ــ ــ ــ،٤٨٩ ـ ــ  ـ

 ٥٨١ ـ،٤٩٦ ـ،٤٩٥

 ــ،١٠٦ ــ،٩٠: ُأمحد بن حممد بـني حنبـل 

ــ،١٢٨ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٠٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢١٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٢٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٥٨ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٦٣ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٨٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٨٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٥٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٦٤ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

٤٦٦ 

 َّأمحد بن مالعب بن حيان ُِ ِ :٣١٩ 

 ـــه ـــن راهوي ــ،١١٤: إســـحاق ب ــ،٢١٨ ـ  ــ

ــ،٣١٠ ــ ــ ــ ــ ــ،٣١٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٤١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٥٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٨٧ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٤٩٩ ـ،٤٩٨ ـ،٤٩٤

  ٣١٠: ابن الطباع= ُإسحاق بن عيسى 

  ــ،١٤١: اجلـوهري= إسامعيل بن محـاد 

ــ،١٥٨ ــ ــ ــ ــ ــ،١٧١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٢٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٦٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٧٥ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٤٠٦ ـ،٤٠٤ ـ،٣٩٦

 َإسامعيل بن علية َّ ُ ِ :٢٠١ 

  ــن كثــري= إســامعيل بــن عمــر ــ،٤٧: اب  ـ

 ٥٦٠ ـ،٣٤٩ ـ،٢٢٣ ـ،٧٢ ـ،٧١ ـ،٦٨

 ــ،١٥٣: إســامعيل بــن عيــاش احلمــيص  ـ

 ٥٠٣ ـ،٢٢٩

 ٢٢٦: أشهب بن عبد العزيز القييس 

  أبو البقاء الكفوي= أيوب بن موسى :

 ١١٢ ـ،٦٨ ـ،٣٢

 ٍالرباء بن عازب ِ :٢١٦  

 ٍجامِع بن شداد املحاريب َّ :٣٢١ 

 ــ،٢٠٩ ــ،١٨٦: ُجريـر بــن عبــد احلميــد  ـ

 ٤٧٩ ـ،٢١٩ ـ،٢١٢

 ٣٠٢ ـ،٣١: حاجي خليفة 

 ١٥٧: ُحامد بن حييى بن هانئ البلخي 

  ــ،١٢٩: بــن إســامعيل الكرمــاينحـرب  ـ

٣٥٠ 

 ١٧٨: ُاحلسن بن سفيان 

 احلسن بـن عبـد الـرمحن الرامهرمـزي :

ــ،٩ ــ ــ ــ،١٠ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٩ ـ ــ ــ ــ،٣٠ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٣ ـ ــ ــ ــ،٣٤ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٩ ـ ــ ــ ــ  ـ

 ٣٠١ ـ،٢١٦

  ــــالل ــــو ه ــــد اهللا أب ــــن عب ــــسن ب احل

 ٣٠: ُّالعسكري

 ٣٥٩ ـ،٧٢: احلسن بن عيل الطويس 

 ٤٢٠: حسني بن إدريس اهلروي 

  أبــو عــيل= احلــسني بــن عــيل بــن يزيــد 

 ٣١٣: ُّالكرابييس

 ٣٨٢:احلسني بن حممد احلنائي 

 ٢٥: ِّاحلسني بن حممد الطيبي 

 ٍحفص بن غياث
 ٥٩٩ ـ،١٦٣: ُ

 ــ،١٥٣: ُمحاد بن زيـد بـن درهـم  ــ،٣١١ ـ

 ٤٦٠ ـ،٤٣٧ ـ،٤٢٤

 ــ،٨٠: ُمحـــاد بـــن ســـلمة ــ،١٧٤ ـ ــ،٢٠٣ ـ  ــ

ــ،٢٦٩ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٩٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٠٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٩١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤١٠ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٥٨٨ ـ،٥٦٢ ـ،٥١٣ ـ،٥٠٢

  أبو سـليامن = محد بن حممد بن إبراهيم

 ٧٥: َّاخلطايب

 ُّمحد بن حممد بن زياد الكرميني ْ ُ َ َ :٥٥ 

 ُّمحدان بن سهل البلخي ٍ ُ :٢١٨ 

 محزة بن يوسف بن إبـراهيم الـسهمي :

ــ،٩٨ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،١٢٩ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،١٥٣ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٣٧ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٤٧ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 ٥٠٥ ـ،٤٢٠ ـ،٣٧٧ ـ،٢٨٤ ـ،٢٦٣

 ٢٦١: ٍخالد بن خداش 

  ــدي ــدين = خليــل بــن كيكل صــالح ال

ــ،٢٧٦ ــ،١٠٦: ُّالعالئــي ــ،٣٤٥ ــ ــ،٣٥١ ـ  ـ

 ٥٦٨ ــ،٣٨٦ ـ،٣٥٢

  ٥: مرجليوث= ديفيد صمويل 

 ٢٩٣: ُزيد بن احلباب 

 ــ،١٩٥: ُســـعيد بـــن أيب عروبـــة ــ،١٩٦ ـ  ــ

 ٤٢٩ ـ،٣٩٠

 ــري ــن جب ــعيد ب ــ،٣٢: س ــ،٣٢١ ـ ــ،٣٣٠ ـ  ـ

ــ،٣٨٣ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٤٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٥٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٨٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٨٦ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٥٩٠ ـ،٥٧٢ ـ،٥٦٤ ـ،٥٥٣

  أبو عيل ابن الـسكن= سعيد بن عثامن :

١٤٨ 

  الربذعـي  عـثامن أبـو= سعيد بن عمرو

 ــ،١٩٣ ـ،١٦٣ ـ،١٥٧ ـ،١٠٠ ـ،٦٥ ـ،٥٢



  رس اا
٦٣٣ 

ــ،٢٠١ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٠٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٤٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٤٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٥٢ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٥٤ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٥٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٦٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٦٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٧٤ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٤٩٧ ـ،٤٨١ ـ،٤٨٠ ـ،٢٩٦

 ــ،٣٤:ســــفيان الثــــوري ــ،١٤٣ ــ ــ،١٦٢ ــ ــ  ـ

ــ،١٩٩ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٠٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٢٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٢٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٢٩ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٦٦ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٩٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣١٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٢٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٣٣ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٤٤ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٧٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٧٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٨١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٢٥ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٤٩ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٥١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٥٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٦٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٧٧ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٥٢٢ ـ،٥٠٤ ـ،٤٨٦ ـ،٤٨٥

 ــ،١٨٩ ــ،١٠٠: سفيان بن عيينـة  ــ،١٩٩ ـ

 ٣٥٧ ــ،٣٥٤ ـ،٣١٣  ــ،٢٠٦

 ١٤٨: ُسلمة بن سليامن املروزي 

 ١٩٨: ُسليامن بن أمحد الواسطي 

  ُّالطـرباين= سليامن بن أمحد بن أيـوب :

 ٥٠٠ ـ،٣٧٤ ـ،٣٣٧ ـ،٣٠٢

  ــــن األشــــعث ــــو داود = ســــليامن ب أب

ــ،٧٦: ستاينالسجـــــــــ ــ ــ ــ ــ،١٤٧ ــ ــ ــ ــ ــ،١٥١ ـ ــ ــ ــ  ــ

ــ،١٤٥ ــ ــ ــ ــ ــ،١٥٤ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،١٦١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٧٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٨٠ ـ ــ ــ ــ ــ  ـ

ــ،١٨١ ــ ــ ــ ــ ــ،١٨٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٩٩ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٠٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢١٢ ـ ــ ــ ــ ــ  ـ

ــ،٢٢١ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٥٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٩٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٩٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٢٥ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

ــ،٣٣٣ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٥٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٦٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٧٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٩٢ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

ــ،٤٩٤ ــ ــ ــ ــ ــ،٥١٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٢٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٣٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٨٢ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

٦٠٦ 

 ٍسليامن بن حرب ْ ُ :١١٤ 

  أبو الوليد الباجي= سليامن بن خلف :

 ٢٢٦ ـ،١٢٨ ــ،١٠٨

  ــليامن بــن مهــران ــ،٨٠األعمــش = س  ـ

ــ،١٥٠ ــ ــ ــ ــ ــ،١٥١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٦١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٦٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٦٨ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،١٩٠ ــ ــ ــ ــ ــ،١٩٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٩٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٠٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٠٣ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٠٥ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٢٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٢٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٢٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٤٣ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٤٩ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٧٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٨١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٩٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٩١ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٢٦ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٣٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٤٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٥٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٦١ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٦٢ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٦٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٧٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٧٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٩٥ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٩٧ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٠٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٣٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٧٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٩٩ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

٦١٠ 

 ٍّسهل بن عيل  ١٩١: ُّ الدوريُ

 ٢١٥: ُسويد بن عبد العزيز 

 ـــاج ـــن احلج ـــعبة ب ــ،١٢٣:: ش ــ،٢١١ ــ  ــ

ــ،٢١٣ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٢٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٢٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٩٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٠٣ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٠٧ ــ ــ ــ ــ ــ،٣١٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣١٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٤٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٩١ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٥٢٢ ـ،٤٦١ ـ،٤٥٠ ـ،٤٤٤ ـ،٤٣٣

 ــ،١٠٥: صـــالح بـــن أمحـــد بـــن حنبـــل  ــ

 ٣١٠ ـ،٢١٨

 ٤٠٢ ـ،١٦١ ـ،٣٢: صالح بن كيسان 

 ــ،١٤٤: ُّعــامر بــن رشاحيــل الــشعبي  ــ

ــ،٢٥٦ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٦٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٩٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٢٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٢٩ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٦٠٣ ـ،٥٦٤

 ٍعباد بن راشد
ُ َّ :٢١٧ 

  ــد ــن حمم ــاس ب ــ،١٧٥: الــدوري= عب  ـ

ــ،٢٠١ ــ ــ ــ ــ ــ،٢١١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٤٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٦٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٦٥ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٥٦٣ ـ،٤٧٧ ـ،٤٦١ ـ،٤٢٣ ـ،٣٢٥

  أبو حييـى = عبد احلميد بن عبد الرمحن

َّاحلامين
ِ :٢١٩ 

 ١٣٥ ـ،١٣٤: عبد احلي الكتاين 

 ٢٩٩:عبد اخلالق بن منصور 

 ٢٥٧: ُدحيم= بد الرمحن بن إبراهيم ع 

 ٥٤: عبد الرمحن بن أيب الزناد 

  جالل الـدين = عبد الرمحن بن أيب بكر

ــ،١٩:الـــسيوطي ــ،٣٣ ـ ــ،٤٤ ـ ــ،٧٨ ـ ــ،٨٤ ـ  ــ

ــ،٩٣ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،١١٥ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،١٢٥ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،١٢٧ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،١٧١ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

ــ،٣٤٩ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٥٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤١٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٣١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٧٦ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٦٠٩ ـ،٦٠٤ ـ،٥٩١

 ـ،٦١:  عبد الرمحن بن أيب حاتم الرازي 

ــ،٦٤ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٦٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٦٧ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٧٩ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٩٢ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،١٠٢ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،١٠٣ ــ ــ ــ ــ ــ،١١٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٢٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٢٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٢٦ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،١٢٧ ــ ــ ــ ــ ــ،١٢٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٤٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٤٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٤٩ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،١٥٥ ــ ــ ــ ــ ــ،١٥٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٥٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٦٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٦٧ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،١٦٩ ــ ــ ــ ــ ــ،١٧٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٠٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٠٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢١٧ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٢٢ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٢٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٣٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٣٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٣٥ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٣٦ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٣٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٤٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٤١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٤٢ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٤٤ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٤٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٤٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٤٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٥٠ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٥١ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٥٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٥٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٥٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٦٤ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٦٥ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٧٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٧٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٧٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٧٨ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٨٠ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٨١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٨٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٨٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٨٨ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٨٩ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٩٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٩٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٢٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٣٨ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٩٢ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٠٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٠٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤١٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٢٣ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٢٤ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٢٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٢٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٣٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٣١ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٣٣ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٣٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٤١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٤٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٤٨ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٥٤ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٥٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٦٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٦١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٦٢ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٦٣ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٦٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٦٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٧٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٧١ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٧٥ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٧٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٨١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٨٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٨٣ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٨٥ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٨٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٩٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٠٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٠٨ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٥٠٩ ــ ــ ــ ــ ــ،٥١١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥١٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥١٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥١٦ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٥١٧ ــ ــ ــ ــ ــ،٥١٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٢٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٢٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٣٣ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٥٣٥ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٣٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٣٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٤١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٥٠ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٥٥١ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٥٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٦١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٧٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٧٣ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٥٧٥ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٧٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٨٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٨٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٨٧ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٦٠٧ ـ،٥٩٧ ـ،٥٩٥ ـ،٥٨٩ ـ،٥٨٨

 ــ،٣٦٠ ــ،٢٣٧: عبد الرمحن بن أيب لـيىل 

 ٦١٠ ـ،٥٤٣ ـ،٣٦٣

  ــد ــن أمح ــرمحن ب ــد ال ــب = عب ــن رج اب

ــ،٤٨:  احلنـــــبيل ــ ــ،١٠٦ ــ ــ ــ،٢٩٢ ـ ــ ــ،٤١٨ ـ ــ  ــ

ــ،٤٣١ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٣٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٥٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٦٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٦٨ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٥٨٦ ـ،٥٨٥ ـ،٥٥٣ ـ،٥٤٥ ـ،٤٧٢

  ـــونس ـــن ي ـــن أمحـــد ب ـــرمحن ب ـــد ال عب

ــ،١٥٦ ــ،١٥٥: املــرصي ــ،١٩٠ ــ،١٦١ ـ  ـ

 ١٩٣ ـ،١٩٢

  أبـو شـامة = عبد الـرمحن بـن إسـامعيل

 ٢٦: املقديس



  رس اا
٦٣٤ 

 أبـو هريــرة= د الــرمحن بـن صــخر عبـ  :

 ــ،٣٢٨ ـ،٣٠٢ ـ،٢٨٨ ـ،٢١١ ـ،٥٤ ـ،٣١

ــ،٣٥٤ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٧١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٧٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٧٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٨٤ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٨٨ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٨٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٩٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٩٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٩٧ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٠٢ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٠٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٠٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٢٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٢٩ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٣٠ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٣١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٣٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٣٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٤٣ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٥١ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٥٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٨٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٩٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٩٣ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٩٧ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٠٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥١٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٢٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٢٩ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٥٣٠ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٣٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٣٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٤٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٤٤ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٥٥١ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٥٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٦٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٧٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٧٧ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٥٧٨ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٩٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٩٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٦٠٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٦٠٣ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٦١٢ ـ،٦١١ ـ،٦٠٨ ـ،٦٠٦

  أبـو القاسـم = عبد الرمحن بـن عبـد اهللا

 ٣٤٦: السهييل

  ابــن اجلــوزي= عبـد الــرمحن بــن عــيل :

٣٤٦ 

  ــرو ــن عم ــرمحن ب ــد ال ــة = عب ــو زرع أب

 ٥٥٠ ـ،٥٣٦ ـ،٢٢٤ ـ،٢١٧: الدمشقي

 ــ،١١٥ بن عمرو األوزاعي عبد الرمحن 

ــ،٢٣٢ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٧٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٠٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣١٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٢٥ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٢٩ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٥٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٧٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٨٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٤٢ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٤٣ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٦٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٨٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٠٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥١٧ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٦٠٦ ـ،٥٨٨ ـ،٥٥٥ ـ،٥٢٤

  ُابـن خلـدون= عبد الرمحن بـن حممـد :

١٨٣ 

 ــ،١٧٣ ــ،١٢٣: ٍّعبد الرمحن بـن مهـدي 

ــ،١٨٠ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٢٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٣٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٤٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٠٤ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٥٥٤ ـ،٤٣٨ ـ،٣٦٥ ـ،٣١٩ ـ،٣١٨

  ــ،٢٥عبد الرحيم بـن احلـسني العراقـي 

ــ،٤٣ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٦٩ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٧٣ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٨٤ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،١٢١ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،١٣٥ ــ ــ ــ ــ ــ،١٦٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٦٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٧٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٩٠ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٨٨ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٥١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٧٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٤٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٥٨ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٥٩٦ ـ،٥٧٦

  ــ،٢٥: املنـاوي= عبد الرؤوف بـن عـيل 

 ٦٠٥ ـ،١٢٥ ـ،٥٥ ــ،٢٩

 ِّعبد العزيز الدراوردي َْ َ َّ :٣٣ 

 ــ،٥٥ ــ،٥٤:عبد اهللا بـن أمحـد بـن حنبـل 

 ــ،١٠٢ ــ،٨٠ ـ،٧٥ ـ،٦٧ ـ،٦٥ ـ،٦٢ ـ،٦١

ــ،١٠٧ ــ ــ ــ ــ ــ،١٤٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٤٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٤٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٤٩ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،١٦١ ــ ــ ــ ــ ــ،١٩١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٩٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٠٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٠١ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٢٨ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٤٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٤٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٤٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٤٨ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٦٥ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٦٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٧٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٧٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٨٤ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٨٧ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٩٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٠٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٠٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣١١ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٠٩ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٣٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٤٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٤٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٧٦ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٧٨ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٧٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٢٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٥٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٥٤ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٥٨٧ ـ،٥٧٩

 َعبد اهللا بن أمحد بن سوادة َ :١٤٥ 

 ٣٠٣ ـ،٢٣٠: عبد اهللا بن إدريس 

 ٣١١: عبد اهللا بن احلارث املخزومي 

 ــدي ــزبري احلمي ــن ال ــد اهللا ب ــ،٢٢٥: عب  ـ

 ٥٤٧ ـ،٤٣٧ ـ،٣٣٦ ـ،٢٦٨

 ــ،١٥٢ ــ،١٤٨ ــ،٦٣:عبد اهللا بن املبـارك 

ــ،٢٠٦ ــ ــ ــ ــ ــ،٢١٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٧٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٠٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣١٨ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٣٩ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٥٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٥١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٩٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٩٤ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٥١٤ ـ،٤٦٧ ـ،٤٣٨ ـ،٤٢٥

 ٍعبد اهللا بن حنش األودي َ :٣٢١ 

  ــ،٥٤: أبـو الزنـاد= عبد اهللا بن ذكـوان 

٤٣٢ 

 ٣٥٠ ـ،٣١: ٍعبد اهللا بن عباس 

  ابـــن = عبــد اهللا بـــن عـــدي اجلرجـــاين

ــــــدي ــ،٩٩:  ع ــ ــ ــ،١٥١ ـ ــ ــ،١٥٢ ــ ــ ــ ــ،١٥٦ ـ ــ ــ  ـ

ــ،١٥٧ ــ ــ ــ ــ ــ،١٦٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٩٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٩٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٩٦ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٠٩ ــ ــ ــ ــ ــ،٢١١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢١٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢١٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٢١ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٢٧ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٢٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٣٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٤٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٤٩ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٥٠ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٥٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٥٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٥٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٦٠ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٦١ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٦٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٧٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٧٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٨٠ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٨٢ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٨٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٩٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٣٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٣٨ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٤١ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٤٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٦٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٧٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٧٧ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٧٨ ــ ــ ــ ــ ــ،٤١٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٢٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٢٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٢٨ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٢٩ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٣٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٤٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٦٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٧٥ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٧٨ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٨١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٩٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٩٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٩٣ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٩٩ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٠٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٠٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٠٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٠٤ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٥٠٨ ــ ــ ــ ــ ــ،٥١٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥١٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٣٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٣٤ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٦٠٧ ـ،٥٩٩ ـ،٥٨٧ ـ،٥٣٥

 ٣٨٤:عبد اهللا بن عيل الطامذي 

 ــ،٢٧٣ ــ،١٩٤ ــ،١٤٤: عبد اهللا بن عون 

 ٥٩٠ ـ،٣٢٤ ـ،٣٢٣ ـ،٣١٠

 ــ،٣٠٧: ٍعبـــد اهللا بـــن وهـــب املـــرصي  ــ

٣٠٨ 

  أبو احلسن = عبد امللك بن عبد احلميد

 ٦٠٢ ـ،٢٢٦: امليموين

  ـــن ا= عبـــد امللـــك بـــن عبـــد العزيـــز ُب

ــ،٣٠٧: جـــريج ــ،٣٠٨ ــ ــ،٣١١ ــ ــ،٣١٣ ــ ــ  ـ

 ٥٠٣ ـ،٤٧٦ ـ،٣٦٣

  ُتــاج الــدين الــسبكي= عبــد الوهــاب :

 ٨٣ ـ،٢٢

 ١٥١: عبدة بن سليامن املروزي 

  أبـو زرعـة = عبيد اهللا بـن عبـد الكـريم

ــ،٥٢الــرازي  ــ،٦٥ ــ،٦٤ ـ ــ،١٥٧ ــ،١٠٠ ـ  ـ

ــ،١٦٣ ــ ــ ــ ــ ــ،١٩٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٠١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٠٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٤٧ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٤٨ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٥٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٥٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٥٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٥٦ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٦٢ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٦٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٧١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٧٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٠٤ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٣٦ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٨٠ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٨١ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٩٧ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، ٥٠٧ ــ

٥٨٤ 

 ُّعبيد اهللا بن عبيد الكالعي َ َ ٍ
ُ ُُ :٣٠٨ 

 ٢٦٦: عبيد اهللا بن عمر القواريري 

  ٍعبيــد اهللا بــن حممــد بــن حفــص ابــن = ِ

 ٢٦٣: عائشة

 ٍعبيد بن هشام احللبي أبو نعيم ُ ٍُّ ُ :٣٠٩ 



  رس اا
٦٣٥ 

 ــ،٦٥ ــ،٥٢: عــثامن بــن ســعيد الــدارمي  ـ

ــ،٨٩ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،١٠١ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،١٠٥ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،١٢٦ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،١٩٣ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 ٤٤٢ ـ،٢٨٨ ـ،٢٧٩ ـ،٢١٦

  ابـن الـصالح= عثامن بن عبد الـرمحن  :

ــ،١٩ ــ ــ،٢٦ ـ ــ ــ،٢٧ ـ ــ ــ،٤٣ ـ ــ ــ،٤٦ ـ ــ ــ،٤٧ ـ ــ ــ،٤٨ ـ ــ  ـ

ــ،٥٦ ــ ــ،٥٧ ـ ــ ــ،٥٩ ـ ــ ــ،٦٠ ـ ــ ــ،٦٨ ـ ــ ــ،٧١ ـ ــ ــ،٧٢ ـ ــ  ـ

ــ،٧٣ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٧٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٨٥ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٨٧ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٨٨ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،١٠٧ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،١٠٩ ــ ــ ــ ــ ــ،١١٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٢٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٢٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٣٠ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،١٣٢ ــ ــ ــ ــ ــ،١٣٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٣٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٤٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٤٩ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،١٥٧ ــ ــ ــ ــ ــ،١٦٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٦٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٦٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٧١ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،١٧٢ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٣٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٧٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٧٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٧٧ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٩٠ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٩١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٩٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٠٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٠٩ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣١١ ــ ــ ــ ــ ــ،٣١٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٢٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٣٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٤٢ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٤٣ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٥٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٥٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٥٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٥٨ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٥٩ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٦٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٧٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٧٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٨٠ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٨٧ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٩٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٩٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٠١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٠٥ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤١١ ــ ــ ــ ــ ــ،٤١٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤١٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤١٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤١٥ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤١٦ ــ ــ ــ ــ ــ،٤١٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٢٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٤٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٤٢ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٤٥ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٤٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٦٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٦٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٧٠ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٧١ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٨٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٨٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٠٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٠٨ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٥٠٩ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٢٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٢١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٢٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٢٣ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٥٢٤ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٢٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٣٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٤٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٥٨ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٥٥٩ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٦٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٧٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٧٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٨٠ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٥٨١ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٨٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٩٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٩١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٩٣ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٦٠٤ ـ،٦٠١ ـ،٥٩٦

 ١٤٨: عفان بن مسلم 

 َعفري بن معدان ُ ُ :١٦٢ 

  ابــن حــزم= عــيل بــن أمحــد بــن ســعيد 

 ٤٩٥ ـ،٤١٨ ـ،٣٤٥ ـ،٢٧٦: األندليس

  ــامعيل ــن إس ــيده= عــيل ب ــن س ــ،٢١:اب  ـ

ــ،٥٨ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،١٥٨ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٤٢ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٠٨ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٠٥ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

٤٣٤ 

  أبــــو احلــــسن = عــــيل بــــن إســــامعيل

 ١٨٥: األشعري

  ــ،٦١: ابــن عــساكر= عــيل بــن احلــسن  ـ

ــ،١٩٤ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٦١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٦٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٥٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٥٦ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٣٩٥ ـ،٣٨٥ ـ،٣٦٧

 ــ،٥١: عـيل بـن املـديني  ــ،٦٧ ــ،٥٤ ــ،٥٢ ـ

ــ،١٣٢ ــ ــ ــ ــ ــ،١٤١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٤٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٥٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٥٤ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

ــ،١٥٧ ــ ــ ــ ــ ــ،١٦١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٦٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٦٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٧٢ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

ــ،١٨١ ــ ــ ــ ــ ــ،١٨٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٩٦ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،١٩٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٠٢ ـ ــ ــ ــ ــ  ـ

ــ،٢٢٩ ــ ــ ــ ــ،٢٣٩ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٤٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٤٨ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٦٦ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٦٩ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٧٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٨١ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٨٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣١٧ ـ ــ ــ ــ ــ  ـ

ــ،٣١٩ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٣٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٥١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٧٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤١٩ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٤٤ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٦٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٦٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٦٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٦٦ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٧٧ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٩٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٢٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٥٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٥٤ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٥٥٩ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٦٠ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٦١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٦٣ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٦٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

ــ،٥٧٨ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٨٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٨٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٩٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٦٠٧ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

٦٠٩ 

 ٍعيل بن جعفر بن خالد ِ :٢١٤ 

 ٢٠٩: ُّعيل بن خرشم 

  ابــن = عــيل بــن خلــف بــن عبــد امللــك

 ٢٧٦: بطال

  املــال عــيل القــاري= عــيل بــن ســلطان :

ــ،١٩ ــ ــ،٣٠ ـ ــ ــ،٦٩ ــ ــ ــ،١٢٧ ـ ــ ــ،١٤١ ــ ــ ــ،٣٤٧ ـ ــ  ــ

ــ،٣٦٢ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٦٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٧١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٨٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥١٥ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٥٧٦ ـ،٥٤٢

 أبــو احلــسن = ن أمحــد عــيل بــن عمــر بــ

 ــ،٥٥ ــ،٤٨ ــ،٤٣ ــ،٣٤ ـ،٢٧: الدارقطني

 ــ،١٥٠ ـ،١٢٩ ـ،١١٥ ـ،١٠٣ ـ،٩٨ ـ،٦٦

ــ،١٥٢ ــ ــ ــ ــ ــ،١٨١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٨٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٩٧ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٠٢ ـ ــ ــ ــ ــ  ـ

ــ،٢٢٨ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٣١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٣٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٣٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٤٧ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٥١ ــ ــ ــ ــ،٢٦٠ ـ ــ ــ ــ ــ،٢٨٤ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٨٥ ـ ــ ــ ــ ــ،٢٨٩  ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٩٢ ــ ــ ــ ــ،٢٩٣  ــ ــ ــ ــ ــ،٢٩٨ ـ ــ ــ ــ ــ،٣٢٩ ـ ــ ــ ــ ــ،٣٣٣ ـ ــ ــ ــ ــ  ـ

ــ،٣٧٣ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٧٧ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٠٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٠٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤١٤ ـ ــ ــ ــ ــ  ـ

ــ،٤٢٠ ــ ــ ــ ــ،٤٢٣  ــ ــ ــ ــ ــ،٤٣٣ ـ ــ ــ ــ ــ،٤٣٧ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٤٢ ـ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٤٧ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٤٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٥٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٨٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٨٣ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٨٤ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٠٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٠٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥١٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥١٩ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٥٢٠ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٢٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٢٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٣٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٦٩ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٦١٠ ــ،٦٠٨ ـ،٥٨٩ ـ،٥٧١ ـ،٥٧٠

 ٢١٣: ِّعيل بن عمرو بن خالد احلراين 

 ٦٣: ُّعيل بن عيسى الرماين 

  الـــرشيف = عــيل بـــن حممــد بـــن عــيل

ــ،١٨:اجلرجـــاين ــ،٣٤ ــ ــ،٥٤ ـ ــ،٥٥ ــ ــ،٦٣ ـ  ــ

 ١٣١ ـ،١٢٧ ـ،١١٢ ـ،٧٥

  ابـن شـاهني= عمر بن أمحد بن عثامن :

ــ،٨٩ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٢١١ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٢١٥ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٥٩ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٦٣ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 ٤١٩ ـ،٢٦٦ ـ،٢٦٥

  ِّالبلقيني= عمر بن رسالن ُ :١٥٣ 

  ابــن امللقــن= عمــر بــن عــيل بــن أمحــد :

ــ،٦٩ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٨٣ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٨٤ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٣٦ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٤٧ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 ٤٥٢ ـ،٣٩٥ ـ،٣٨٨

 ٦٤ ـ،٥٢: عمرو بن عيل الفالس 

 حممد بن حممد الناقدُعمرو بن ِ ِ :٢٢٤ 

 َّعمرو بن هشام أيب أمية احلراين َ ٍ ِ :٣١٦ 

  أبـــو ســـهل = عـــوف بـــن أيب مجيلـــة

 ٣٠٦: األعرايب

  عيسى بن أمحد بن عيسى العسقالين =

 ٣٠٢:أبو حييى البلخي

  ُالفـضل بـن دكـني ــ،٢١٤: أبـو نعـيم= ِ  ـ

 ٢٦١ ـ،٢٢٥

 ٦٣: ِّالفضل بن موسى السيناين 

 ــ،١٤٤: قتـــادة بـــن دعامـــة الـــسدويس  ــ

 ٥٤٩ ـ،١٨٥

 ٥٩٤ ـ،٣١٢: ُالليث بن سعد 

 ــ،٣٣: مالــك بــن أنــس ــ،١٦٠ ـ ــ،١٦١ ـ  ــ

ــ،١٨٩ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٠٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٢٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٢٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٣٧ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٦٢ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٩٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٠٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٠٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣١٠ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣١١ ــ ــ ــ ــ ــ،٣١٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣١٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣١٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٣٠ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ



  رس اا
٦٣٦ 

ــ،٣٤٤ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٤٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٥١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٥٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٥٥ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٨٢ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٨٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٣٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٤٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٢٢ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٥٩٦ ـ،٥٤٣

 ابـن األثـري = املبارك بن حممد اجلزري :

 ١٨٠ ـ،١٦٠ ـ،٥٦

 ٣٠٤: ِجماهد بن موسى اخلوارزمي 

 ١٨٥: ُحمارب بن دثار السدويس 

 ٣٢٠: حمبوب بن موسى الفراء 

 ١٨٣: حممد أبو زهرة 

 ٧٨: حممد بن إبراهيم الوزير 

  أبو منصور األزهري= حممد بن أمحد :

 ٢٤٤ ـ،١٨٧ ـ،٣١ ـ،٣٠

  ــد ــن أمح ــد ب ــذهبي = حمم ــ،٤٤ال ــ،٤٦ ـ  ـ

ــ،٦٣ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٦٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٧٢ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٨٠ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٨٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،١٠٢ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

ــ،١٠٦ ــ ــ ــ ــ ــ،١٠٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١١٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٢١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٢٢ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،١٢٦ ــ ــ ــ ــ ــ،١٢٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٢٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٣١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٣٦ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،١٨٢ ــ ــ ــ ــ ــ،١٩٠ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٠١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٣١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٣٣ ـ ــ ــ ــ ــ  ـ

ــ،٢٣٥ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٥٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٧٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٨٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٨٤ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٩٧ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٩٨ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٤٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٦١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٨٣ ـ ــ ــ ــ ــ  ـ

ــ،٤١٥ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٢٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٢٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٣٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٤٠ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٦٠٠ ــ،٥٧٢ ــ،٥٩٨ ـ،٥٥٤ ـ،٤٥٥

  اتم الـرازيأبـو حـ= حممد بن إدريس :

ــ،١٢١   ــ ــ ــ،١٥٤ ـ ــ ــ ــ ــ،١٥٧ ـ ــ ــ ــ،١٦٩ ــ ــ ــ ــ ــ،١٧٢  ـ ــ ــ  ــ

ــ،١٧٣ ــ ــ ــ ــ ــ،١٧٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢١٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٤٠ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٤٢ ـ ــ ــ ــ ــ  ـ

ــ،٢٥٤ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٦٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٧١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٨٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٨٥ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٨٨ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٨٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٩٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٩٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣١٠ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٧٣ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٤٠ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٤١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٤٩ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٩٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

ــ،٤٩٧ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٠٠ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٠٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥١٣ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٥١٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 ٥٩٥ ـ،٥٨٢ ـ،٥٦٨ ـ،٥٤٢ ـ،٥١٧

 ــ،٧١ ــ،٣٤حممــد بــن إدريــس الــشافعي  ـ

ــ،٧٨ ــ ــ،٧٩ ـ ــ ــ،٨٦ ــ ــ ــ،١١٨ ـ ــ ــ،١٥٥ ــ ــ ــ،١٩٥ ـ ــ  ــ

ــ،٢٠٦ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٠٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٠٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢١٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٩٦ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣١٣ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٢٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٣٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٣٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٦٧ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٦٨ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٨٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٨٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٠٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٠٦ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٥٢ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٧٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٨٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٨٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٨٧ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٨٨ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٨٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٩٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥١٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٢٥ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٥٤٤ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٤٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٤٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٤٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٥٠ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٦٠٥ ـ،٦٠٤ ـ،٥٨٨ ـ،٥٥٥ ـ،٥٥٢

 ــامعي ــن إس ــد ب ــاري= ل حمم ــ،٧:  البخ  ـ

ــ،٣١ ــ،٣٢ ــ ــ ــ،٣٣ ـ ــ ــ،٤٤ ـ ــ ــ،٤٦ ـ ــ ــ،٤٨ ـ ــ ــ،٥٣ ــ ــ  ـ

 ـ،١٢٧ ـ،١٢٦ ــ،١١٤ ـ،١٠٨ ـ،٦٦ ـ،٦٤

ــ،١٢٨ ــ ــ ــ ــ ــ،١٣٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٣٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٤٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٥٥ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،١٦١ ــ ــ ــ ــ ــ،١٦٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٦٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٦٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٧٢ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،١٧٣ ــ ــ ــ ــ ــ،١٧٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٨٠ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،١٨١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٨٢ ـ ــ ــ ــ ــ  ـ

ــ،١٨٣ ــ ــ ــ ــ ــ،١٨٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٨٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٩٢ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،١٩٥ ـ ــ ــ ــ ــ  ـ

ــ،٢٠٢ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٢٦ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٤٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٥٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٥٢ ـ ــ ــ ــ ــ  ـ

ــ،٢٥٣ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٥٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٦١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٦٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٧٠ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٧٦ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٧٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٨٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٠٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٢٧ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٢٨ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٢٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٣٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٣٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٣٣ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٤٠ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٤١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٤٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٥٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٥٤ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٥٦ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٥٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٥٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٦٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٧٧ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٨٠ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٨١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٨٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٨٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٨٤ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٨٦ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٨٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٩١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٩٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٩٤ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٩٧ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٠٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٠٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٢٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٣٢ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٣٥ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٣٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٤٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٥٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٥٩ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٦٣ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٦٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٦٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٨٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٨١ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٨٣ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٨٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٩٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٠٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٠٦ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٥٠٧ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٠٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٠٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥١١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥١٢ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٥١٣ ــ ــ ــ ــ ــ،٥١٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥١٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٢٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٢٥ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٥٢٦ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٣٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٣٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٣٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٤١ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٥٤٤ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٥٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٤٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٥٩ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٦٠ ـ ــ ــ ــ ــ  ـ

ــ،٥٦٢ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٦٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٦٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٦٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٦٧ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٥٦٨ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٧٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٧١ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٧٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٨٠ ـ ــ ــ ــ ــ  ـ

ــ،٥٨٤ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٨٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٨٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٩٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٩٩ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٦٠٢ ــ ــ ــ ــ ــ،٦٠٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٦٠٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٦٠٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٦٠٧ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٦٠٨ ــ ــ ــ ــ ــ،٦١٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٦١١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٦١٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٦١٣ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

٦١٤ 

  ٢٥٦: ُّالصنعاين= ُحممد بن إسامعيل 

  ابـن دريـد األزدي= حممد بن احلـسن :

٧٩ 

  أبــو عبــد الــرمحن = حممــد بــن احلــسني

 ١٩٤: ُّالسلمي

  ــ،٢٣٤: أبـو موسـى= حممـد بـن املثنــى  ـ

 ٤٣٨ ـ،٤٢٦ ـ،٣١٦ ـ،٣٠٣

 ـــــد حم ـــــن يزي ـــــر ب ـــــن جري ـــــد ب = م

    ١٨٣:ُّالطربي

 ِّحممد بن جعفر املدائني
ِ :٢١٢ 

  ابـن حبـان = حممد بـن حبـان بـن أمحـد

ــــستي ــ،٦١:  الب ــ ــ،٦٥ ـ ــ ــ،٦٧ ـ ــ،٩٢ ــ ــ ــ،٩٩ ـ ــ  ـ

ــ،١٠٣ ــ ــ ــ ــ ــ،١١٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١١٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٢٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٤٧ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،١٥٠ ــ ــ ــ ــ ــ،١٥١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٥٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٦٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٦٧ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،١٦٩ ــ ــ ــ ــ ــ،١٧٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٧١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٧٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٧٤ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،١٧٨ ــ ــ ــ ــ ــ،١٨٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٨٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٨٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٨٨ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،١٩٤ ــ ــ ــ ــ ــ،١٩٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٩٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٠٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٠٣ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٠٧ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٠٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢١٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢١٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٢١ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٢٢ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٢٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٢٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٢٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٣٢ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٣٣ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٣٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٥٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٥٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٥٤ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٥٥ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٥٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٥٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٦١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٩١ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٩٦ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٣٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٦٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٧٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٩١ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٩٧ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٠٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤١٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٢١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٢٣ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٢٦ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٢٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٣٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٣٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٣٦ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٣٩ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٤٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٦١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٦٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٩٥ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٥٠١ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٢٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٣٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٣١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٤١ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٥٤٢ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٤٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٥١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٦٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٧٠ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٥٧٧ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٧٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٨٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٩٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٩٦ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

٦٠٤ 

 ٤٥٧:حممد بن سامل اجلعايب 

 ــ،١٥١ ــ،٨٠: حممــد بــن ســعد الزهــري  ـ

ــ،١٥٤ ــ ــ ــ ــ ــ،١٥٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٦٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٦٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٩٦ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ



  رس اا
٦٣٧ 

ــ،٢٣٧ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٣٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٥٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٨٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٧٠ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

٥٩٥ 

 ــ،٨٩: حممـــد بـــن ســـعد ــ،١٥١ ـ ــ،١٥٢ ـ  ــ

ــ،١٧٢ ــ ــ ــ ــ ــ،١٧٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٩٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٣٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٤٨ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٤٨٧ ـ،٤٤٥

 ــ،٣١٨ ــ،١٨٧ ــ،١٧٨: ُحممد بن سريين 

٣٢٤ 

  ابــــن = حممــــد بــــن طــــاهر املقــــديس

ــــــرساين ــ،٤٣: القي ــ ــ ــ،٩٣ ـ ــ ــ ــ،٩٤ ـ ــ ــ ــ،٣٥٠ ـ ــ ــ  ـ

ــ،٣٥١ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٥٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٥٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٧٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٨٧ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٥٦٨ ـ،٤٨٤

  شـمس الـدين = حممد بن عبـد الـرمحن

ــــسخاوي ــ،٤٧: ال ــ ــ،٤٨  ـ ــ ــ،٧٧ ـ ــ ــ،١١٨  ـ ــ  ـ

ــ،١٢٠ ــ ــ ــ ــ،١٢١ ـ ــ ــ ــ ــ،١٢٤  ــ ــ ــ ــ ــ،١٢٧ ــ ــ ــ ــ ــ،١٦٢ ـ ــ ــ ــ  ــ

ــ،١٦٤ ــ ــ ــ ــ،٢٣٥  ــ ــ ــ ــ ــ،٢٤٣ ـ ــ ــ ــ ــ،٢٧٧ ــ ــ ــ ــ ــ،٣١١ ـ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٤٧ ــ ــ ــ ــ،٣٤٨  ــ ــ ــ ــ ــ،٣٥٢ ـ ــ ــ ــ ــ،٣٨٩ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٩٤ ـ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٩٦ ــ ــ ــ ــ ــ،٤١٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٢٠ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٧١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٣٠ ـ ــ ــ ــ ــ  ـ

 ٥٣٢ ـ،٥٣١

  أبو بكر بن العـريب= حممد بن عبد اهللا :

٣٤٤ 

  أبـــو عبـــد اهللا = حممـــد بـــن عبـــد اهللا

ــــاكم ــ،٣٠: احل ــ ــ،١٠٧ ــ ــ ــ،١٣٢  ـ ــ ــ،١٧١ ـ ــ  ــ

ــ،١٨٠ ــ ــ ــ ــ ــ،١٩٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٣١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٧٢ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٧٦ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٣١ ــ ــ ــ ــ،٣٥٤ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٩٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤١٢ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٣٤ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

ــ،٤٥٥ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٦٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٩٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٢١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٢٢ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٥٢٣ ــ ــ ــ ــ،٤٢٤ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٢٥ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٧٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٨٠ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٦١٩ ــ،٦٠٤

  ــــدين = حممــــد بــــن عبــــد اهللا بــــدر ال

ــيش ــ،٤٦: الزرك ــ،١٠٩ ـ ــ،١١٤ ـ ــ،١٣٥ ـ  ـ

ــ،٢٧٧ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٩٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٠٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤١١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤١٨ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٥٨٠ ـ،٥٠٨

 ِحممــد بــن عبــد اهللا بــن عــامر املوصــيل َ ُ :

١٧٩ 

 ــ،٤٢٦ ــ،٦٦: حممد بن عبد اهللا بن نمري 

٤٦٣ 

 ــن أيب شــيبة ــ،١٠٠: حممــد بــن عــثامن ب  ـ

 ٢٤٧ ـ،١٩٩ ـ،١٩٦ ـ،١٢٣ ـ،١٠٨

 ٧٩: حممد بن عثامن بن أيب شيبة 

  ٥٢: أبو جعفر الوراق= حممد بن عيل 

 ــد بــن عــيل التهــانوي ــ،١٩: حمم ــ،٢٢ ـ  ـ

 ١٠٨ ـ،٣٠

 ــشوكاين ــيل ال ــن ع ــد ب ــ،٢٠: حمم ــ،٢١ ـ  ـ

١٦٦ 

 ٨٦: َّ الوراقٍّحممد بن عيل 

  ابــن دقيــق = حممــد بــن عــيل بــن وهــب

ــ،٧٢العيـــد ــ،٩٠ ــ ــ،١٢٥ ـ ــ،١٣٢ ـ ــ،١٣٣ ـ  ــ

 ٥٨٣ ـ، ٥١٥ ـ،٥٠٦ ـ،٣٥١ ـ،١٣٦

  ـــــن عمـــــر ـــــن رشـــــيد = حممـــــد ب اب

 ٤٥٣:الفهري

  ّالواقــدي= حممــد بــن عمــر بــن واقــد :

 ٤٣١ ـ،١٦٥

  أبو جعفـر = حممد بن عمرو بن موسى

ـــييل ــ،١٥٣:ُّالعق ــ ــ،١٦٢ ـ ــ،١٧٩ ــ ــ ــ،١٩٦ ـ ــ  ـ

ــ،٢٠١ ــ ــ ــ ــ،٢٠٢ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٣٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٠٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٢٤ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٩٣ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٩٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٠٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٥١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٦٠٣ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

٦٠٦ 

  الرتمـذي = حممد بن عيسى بـن سـورة

ــ،٤٨ ــ ــ،٦٦ ـ ــ ــ،٧٠ ـ ــ ــ،٧١ ـ ــ ــ،٧٤ ـ ــ ــ،٧٩ ـ ــ ــ،٨٠ ـ ــ  ـ

ــ،١٠٦ ــ ــ ــ ــ ــ،١٦٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٦٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٥٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٥٥ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٥٧ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٧٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٧٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٠١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٠٦ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٢٢ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٣٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٣٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٣٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٥٦ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٦٢ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٦٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٧٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٧٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٧٨ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٨٢ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٨٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٨٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٩٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٩١ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٩٤ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٩٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٠٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤١٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٢٤ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٢٦ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٢٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٢٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٢٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٣٠ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٣١ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٣٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٣٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٣٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٦٠ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٦٥ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٦٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٦٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٧٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٧٤ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٧٧ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٧٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٨٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٨٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٨٨ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٨٩ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٩١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٩٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٠٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٠٥ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٥٠٦ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٠٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥١١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥١٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥١٤ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٥١٩ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٢٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٢٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٢٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٣٤ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٥٣٦ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٣٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٤٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٤٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٤٥ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٥٤٦ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٥٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٥٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٦٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٦٢ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٥٦٤ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٦٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٨٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٨٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٨٧ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٥٩٣ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٩٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٩٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٩٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٦٠٠ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٦٠٢ ــ ــ ــ ــ ــ،٦٠٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٦٠٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٦٠٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٦٠٨ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٦١٣ ـ،٦١٢ ـ،٦١١ ـ،٦٠٩

  ُّابن شهاب الزهري= حممد بن مسلم :

٣٣ 

  أبـو بكـر احلـازمي= حممد بن موسـى :

 ٣٩٨ ـ،٣٦٨ ـ،٣٦٦ ـ،١٣٥ ـ،٧٣ ـ،٢٦

 ــ،٤٨٨ ــ،٢٩٢: حممـد بـن حييـى الـذهيل 

 ٥٥٠ ـ،٥٤٨

 ١٨٥: حممد بن يزيد املربد 

 ١٧٩: حممد بن يعقوب األخرم 

  ّبـدر الـدين العينـي= حممود بـن أمحـد :

١٤٢ 

  ــ،١٧٦: الزخمـرشي= حممود بن عمـرو 

 ٣٢٦ ـ،٢٠٤

 ٣٢٠: مرسوق بن األجدع 

 ــ،٦٠  :مسلم بن احلجاج ــ ــ،٦٢ ــ ــ ــ ــ،٩٢ ـ ــ ــ  ـ

ــ،١٤٣ ــ ــ ــ ــ ــ،١٧٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٧٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٤٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٤٦ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٥٥ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٦٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٧٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٨٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٨٦ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٥٦١ ـ،٥٦٠ ـ،٥٥٩ ـ،٥٥٧ ـ،٣٩٧

 ١٠٨: ُمعاوية بن صالح األشعري 

 ــن راشــد ــر ب ــ،٧٦:معم ــ،٢١٧ ــ ــ،٣٠٦ ــ  ـ

 ٤٨٢ ـ،٤٠٩

 ٢٠١: ُّمكي بن عبدان 

 ٍمنصور بن حممد املروزي ِ :٣١٣ 



  رس اا
٦٣٨ 

 ــ،٢٠٦:أبـو حنيفـة: = النعامن بن ثابت  ـ

 ٤٨٥ ــ،٢٢٠

 ١٨٠:ٍ بن محاد املروزيُنعيم 

 ٢١٥: ِهشام بن عبد امللك 

 ــ،٢٥٨ ــ،٢١٤ ــ،٢٠٩: ِهشام بـن عـروة 

ــ،٢٨٤ ــ ــ ــ ــ ــ،٣١٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٢٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٩٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥١٩ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٦١٣ ـ،٥٣٥

 ـــن اجلـــراح ـــع ب ــ،٦١: وكي ــ،٦٥ ــ ــ،٧٥ ــ  ــ

 ٥٨١ ـ،٤٠٩ ـ،٣٧٦ ـ،٢٧٤ ـ،٢٢٥

 ِّالوليد بن بكر األندليس ٍ ِ :٣١٤ 

 ــ،٢٠٦: ُالوليــد بــن مــسلم الدمــشقي  ـ

٥٥٥ 

 ٢١٣:ٍر األزديِوهب بن جري 

 ٣٠٩:ُّحييى بن الزبري 

 ــ،٦٧: حييــى بـــن ســـعيد القطـــان ــ،٩٢ ـ  ــ

ــ،١٢٣ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٣٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٣٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٥٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٢٣ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٣١ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٤٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٦٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٧٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٦١ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

٦٠٣ 

 ـــووي ـــن رشف الن ـــى ب ــ،٤٤:حيي ــ،٦٢ ــ  ــ

ــ،١٥٢ ــ ــ ــ ــ ــ،١٩٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٣٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٥١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٨٣ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٣٢٨ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٢٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٦٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٨٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٩٤ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٦٠٩ ـ،٦٠٨ ـ،٥٢٦ ـ،٣٩٥

 رشـيد الـدين = رصي حييى بـن عـيل املـ

 ٣٤٥ ـ،٢٧٦: العطار

 ــ،٥٢: حييــى بــن معــني ــ،٦١ ــ،٥٥ ــ،٥٣ ـ  ـ

 ــ،١٠١ ـ،٨٩ ـ،٨٨ ــ،٨٧ ــ،٧٥ ـ،٦٥ ــ،٦٤

ــ،١٠٢ ــ ــ ــ ــ ــ،١٠٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٠٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٠٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٠٦ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

ــ،١٠٨ ــ ــ ــ ــ،١١٩ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،١٢١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٢٣ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،١٢٦ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،١٢٩ ــ ــ ــ ــ ــ،١٤٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٤٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٥١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٥٢ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،١٥٤ ــ ــ ــ ــ ــ،١٦٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٧٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٧٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٧٥ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،١٧٨ ــ ــ ــ ــ ــ،١٨٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٩١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٩٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،١٩٣ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،١٩٨ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٠٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٠٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢١١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢١٣ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢١٤ ــ ــ ــ ــ ــ،٢١٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢١٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢١٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢١٨ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢١٩ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٢٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٢٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٢٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٢٩ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٣٠ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٣٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٣٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٤٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٤٣ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٤٤ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٤٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٤٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٤٨ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٥٢ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٥٧ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٥٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٦٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٦١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٦٢ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٦٣ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٦٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٦٥ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٦٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٦٧ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٦٨ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٦٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٧٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٧٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٨٨ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٢٩٢ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٩٣ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٩٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٩٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٢٩٧ ـ ــ ــ ــ ــ  ـ

ــ،٣٠٩ ــ ــ ــ ــ ــ،٣١٢ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣١٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣١٧ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٢٤ ـ ــ ــ ــ ــ  ـ

ــ،٣٣٥ ــ ــ ــ ــ،٣٥١ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٧٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٣٧٧ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٠٨ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

ــ،٤٠٩ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٢١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٢٣ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٢٥ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٢٦ ـ ــ ــ ــ ــ  ـ

ــ،٤٣٦ ــ ــ ــ ــ،٤٤١ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٤٣ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٤٤ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٤٨ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

ــ،٤٥٠ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٦٠ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٦١ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٦٦ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٦٩ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــ،٤٧٥ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٧٧ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٤٧٩ ـ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٠١ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،٥٢٧ ـ ــ ــ ــ ــ  ـ

 ٦١٣ ــ،٥٩٣ ـ،٥٩٠ ـ،٥٦٢ ـ،٥٥٤

 َحييى بن يعمر الع  ١٩٨: دواينَ

 َيزيد بن زريٍع العييش ُ ُ :٣١٢ 

  أبــو يوســف = يعقــوب بــن إبــراهيم

 ٤٨٦: القايض

 ــ،٦٢: يعقـــوب بـــن ســـفيان الفـــسوي ــ  ـ

 ٢٣٧ ــ،١٩٣

 ــ،٢٩٢ ـ،٢٣٨ ـ،١٤٧: يعقوب بن شيبة 

 ٥٨٧ ـ،٥٨٦ ـ،٤٤٧ ـ،٤٣٧ ـ،٣٢٥

 ١٨٣: يعقوب بن يوسف املطوعي 

  ابن عبد = يوسف بن عبد اهللا بن حممد

 ــ،٤٠٥ ــ،٣٣٢ ــ،٢٧٦ ـ،٢٠٣ ـ،٦٩: الرب

 ٥٩٦ ـ،٥٩٥ ـ،٥٧٢ ـ،٥٢٢ ـ،٥٢١

 ــ،٣٣٣ ــ،٢٨٨ ــ،٢٥٢: يونس بـن عبيـد 

 ٤٣٧ ـ،٣٥٤

  



  رس اا
٦٣٩ 

 

را :ادر واس ا:  

 .القرآن الكريم .١

 أبـو عبـد اهللا اهلمـذاين اجلورقـاين، احلسني بن إبراهيم بن احلـسني بـن جعفـر، األباطيل واملناكري والصحاح واملشاهري .٢

 ه١٤٢٢. ط.د، الرياض، دار الصميعي، عبد الرمحن بن عبد اجلبار الفريوائي. د: ت، )قايناجلوز(

، تقي الدين أبو احلسن عيل بن عبد الكايف السبكي وولده تاج الدين أبـو نـرص عبـد الوهـاب، اإلهباج يف رشح املنهاج .٣

 ه١٤١٦. ط.د، بريوت، دار الكتب العلمية

. ت، أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين،  أطراف العرشةإحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من .٤

، باملدينـة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، زهري بن نارص النارص. د: بإرشاف، مركز خدمة السنة والسرية

 .ه١٤١٥، ١: ط

مكتبـة ، احلسن مصطفى بن إسـامعيل املـأريب أبو، إحتاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم احلديث والعلل واجلرح والتعديل .٥

 .ت.د، ط.د، عجامن، الفرقان

حـاتم بـن عـارف بـن نـارص ، إمجاع املحـدثني عـىل عـدم اشـرتاط العلـم بالـسامع يف احلـديث املعـنعن بـني املتعـارصين .٦

 . ه١٤٢١، ١: ط، السعودية، دار عامل الفوائد للنرش والتوزيع، الرشيف العوين

إبـراهيم بـن : ت، للشيخ أيب مسعود الدمـشقي، خ الدارقطني عىل صحيح مسلم بن احلجاجاألجوبة عام أشكل الشي .٧

 .ه١٤١٩، ١: ط، الرياض، دار الوراق، عيل آل كليب

، دار الرايـة، باسم فيصل أمحد اجلوابرة. د: ت، أبو بكر بن أيب عاصم، اآلحاد واملثاين ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين .٨

 . ه١٤١١، ١: ط، الرياض

، مكتبة النهضة احلديثة، عبد امللك بن عبد اهللا بن دهيش: ت، الضياء املقديس، األحاديث املختارة ألحاديث املختارة .٩

 . م٢٠٠٠، ٣: ط، مكة املكرمة

دار ابـن ، مجال الدين عبد اهللا بن يوسف بـن حممـد الزيلعـي، األحاديث واآلثار الواقعة يف تفسري الكشاف للزخمرشي .١٠

 .ه١٤١٤، ١: ط، الرياض، خزيمة

األمـري عـالء : ترتيـب، الـدارمي، حممد بن حبان بن أمحد بن حبـان أبـو حـاتم،  تقريب صحيح ابن حبانيف اإلحسان .١١

 .ه١٤٠٨، ١: ط، بريوت، مؤسسة الرسالة، شعيب األرناؤوط: ت، الدين عيل بن بلبان الفاريس

عبـد العلـيم عبـد العظـيم : ت، سـحاقأبـو إ، إبراهيم بن يعقوب بـن إسـحاق الـسعدي اجلوزجـاين، أحوال الرجال .١٢

                           .ت.د، ط.د، نباكستا، فيصل آباد، كادميأحديث : نرش، َالبستوي

َأبو عبد اهللا الصيمري احلنفي، احلسني بن عيل بن حممد بن جعفر، أخبار أيب حنيفة وأصحابه .١٣ ْ ، بـريوت، عامل الكتـب، َّ

 .ه١٤٠٥، ٢: ط

دار الكتب ، سيد كرسوي حسن: ت، أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا بن أمحد األصبهاين،  أصبهانتاريخ= أخبار أصبهان  .١٤

 .ه١٤١٠، ١: ط، بريوت، العلمية

رفعـت فـوزي . د: ت، ابـن العراقـي، أبو زرعة ويل الدين، أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني الكردي، أخبار املدلسني .١٥

 .ه١٤١٥، ١: ط، دار الوفاء، ُوغريه، عبد املطلب

عـامل ، صبحي البدري السامرائي: ت، أبو أمحد احلسن بن عبد اهللا بن سعيد بن إسامعيل العسكري، أخبار املصحفني .١٦

 .ه١٤٠٦، ١: ط، بريوت، الكتب

، أمحـد حممـد شـاكر: ت، أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثـم الدمـشقي،  احلديثعلوم اختصار .١٧

 . ت.د، ٢: ط، بريوت، دار الكتب العلمية

دار ، اإلمـام الـشافعي أبـو عبـد اهللا حممـد بـن إدريـس القـريش، )ًمطبـوع ملحقـا بـاألم للـشافعي(، اختالف احلـديث .١٨

 .ه١٤١٠، ط.د، بريوت، املعرفة

، البغـدادي، زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلـسن، اختيار األوىل يف رشح حديث اختصام املأل األعىل .١٩

 .ه١٤٠٦، ١: ط، الكويت، مكتبة دار األقىص، سم الفهيد الدورسيجا: ت، احلنبيل



  رس اا
٦٤٠ 

مؤسـسة الكتـب ، أبـو عبـد اهللا الـسعيد املنـدوه: اعتنـى بـه وعلـق عليـه، أبـو بكـر البيهقـي، أمحد بن احلـسني، اآلداب .٢٠

 .ه١٤٠٨، ١: ط، بريوت، الثقافية

مـاكس : ت، أبـو سـعد، ين املـروزيعبـد الكـريم بـن حممـد بـن منـصور التميمـي الـسمعا، أدب اإلمالء واالستمالء .٢١

 .ه١٤٠١، ١: ط، بريوت، دار الكتب العلمية، فايسفايلر

 .ت.د، ط.د، مؤسسة الرسالة، حممد الدايل: ت، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أدب الكاتب .٢٢

، اخلـانجيمكتبـة ،  رضوانوعيل عبد املقصود، عيل عبد الباسط مزيد: ت، حممد بن إسامعيل البخاري، األدب املفرد .٢٣

 .ه١٤٢٣، ١: ط، مرص

دار الفكـر للطباعـة والنـرش ، عبـد القـادر األرنـاؤوط: ت، أبو زكريـا حميـي الـدين حييـى بـن رشف النـووي، األذكار .٢٤

 .ه١٤١٤، ط.د، بريوت، والتوزيع

 اهللا املعـروف بـابن أبـو القاسـم عـيل بـن احلـسن بـن هبـة، األربعون األبدال العوايل املسموعة باجلامع األموي بدمشق .٢٥

 .ه١٤٢٥، ١: ط، ِّدار الصديق، دار البشائر اإلسالمية، حممد بن نارص العجمي: ت، عساكر

أبـو القاسـم عـيل بـن احلـسن بـن هبـة اهللا املعـروف بـابن ، األربعون حديثا مـن املـساواة مـستخرجة عـن ثقـات الـرواة .٢٦

 .ه١٤١٤، ١: ط، ن.د، أبو عيل طه بو رسيح: ت، عساكر

دار ، دمـشق، أمحـد عـزو عنايـة: ت، حممد بن عيل الشوكاين اليمنـي، فحول إىل حتقيق احلق من علم األصولإرشاد ال .٢٧

 .ه١٤١٩، ١: ط، الكتاب العريب

الـدار ، صـالح الـدين مقبـول أمحـد: ت، أبـو إبـراهيم، حممد بن إسامعيل الـصنعاين، إرشاد النقاد إىل تيسري االجتهاد .٢٨

 .ه١٤٠٥، ١: ط، الكويت، السلفية

، ١: ط، الريـاض، مكتبـة الرشـد، حممد سعيد عمر إدريس. د: ت، أبو يعىل اخللييل، إلرشاد يف معرفة علامء احلديثا .٢٩

   .ه١٤٠٩

: ط، القـاهرة، مكتبـة ابـن تيميـة، أبو معاذ طارق بن عوض اهللا، اإلرشادات يف تقوية األحاديث بالشواهد واملتابعات .٣٠

 .ه١٤١٧، ١

 .ه١٤١٧، ١: ط، بريوت، دار الكتب العلمية،  بن حممد بن احلسن األصفهاينأبو عىل أمحد، األزمنة واألمكنة .٣١

، دار الكتـب العلميـة، حممد باسل عيون الـسود: ت، أبو القاسم حممود بن عمرو الزخمرشي جار اهللا، أساس البالغة .٣٢

 .ه١٤١٩، ١: ط، لبنان، بريوت

أبـو أمحـد عبـد اهللا بـن عـدي ، )عـه الـصحيحيف جام (أسامي من روى عنهم حممد بن إسامعيل البخـاري مـن مـشاخيه .٣٣

 .ه١٤١٤، ١: ط، بريوت، دار البشائر اإلسالمية، عامر حسن صربي. د: ت، اجلرجاين

 .م١٩٩٤، ١: ط، دار الغرباء األثرية باملدينة، يوسف بن حممد الدخيل: ت، أبو أمحد احلاكم، األسامي والكنى .٣٤

أبـو احلـسن نـور ، حممـد) سـلطان(عيل بـن ، )املوضوعات الكربى(بـ املعروف األرسار املرفوعة يف األخبار املوضوعة .٣٥

 . ت.ط. ط.د، بريوت، ومؤسسة الرسالة، دار األمانة، حممد الصباغ: ت، الدين املال اهلروي القاري

مكتبـة ، عـز الـدين عـيل الـسيد. د: ت، أبو بكر أمحد بن عيل بن اخلطيب البغدادي، األسامء املبهمة يف األنباء املحكمة .٣٦

 .ه١٤١٧، ٣: ط، القاهرة، خلانجيا

، مكتبـة الـسوادي، عبـد اهللا بـن حممـد احلاشـدي: ت، أمحد بن احلسني بن عـيل أبـو بكـر البيهقـي، األسامء والصفات .٣٧

 .ه١٤١٣، ١: ط، اململكة العربية السعودية، جدة

عـادل أمحـد عبـد : ت، أبو الفضل أمحد بـن عـيل بـن حممـد بـن أمحـد بـن حجـر العـسقالين، اإلصابة يف متييز الصحابة .٣٨

 .ه١٤١٥، ١: ط، بريوت، دار الكتب العلمية، املوجود وعىل حممد معوض

، ١: ط، دار إحيـاء الـرتاث العـريب، حممد مرعـب: ت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق، بن السكيتا، إصالح املنطق .٣٩

 .ه١٤٢٣

 .هـ١٤١١، ١: ط، ديةالسعو، دار املنار، أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، أصول السنة .٤٠

 .كلية الرشيعة، جامعة دمشق، للدكتور حممد سعيد رمضان البوطي، مباحث الكتاب والسنة، أصول الفقه .٤١

، ؤسـسة الرسـالةم، عبـد احلـسني الفـتيل: ت، أبـو بكـر حممـد بـن الـرسي املعـروف بـابن الـرساج، األصول يف النحـو .٤٢

 .ت.د. ط.د، بريوت



  رس اا
٦٤١ 

املعـروف ، أبو الفضل حممد بن طاهر املقديس، لإلمام الدارقطني  ^سول اهللاأطراف الغرائب واألفراد من حديث ر .٤٣

 .ه١٤١٩، ١: ط، وتبري، ر الكتب العلميةدا، بابن القيرساين

حيـدر ، دائـرة املعـارف العثامنيـة، أبو بكر حممد بن موسـى احلـازمي اهلمـداين، االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلثار .٤٤

 .ه١٣٥٩، ٢: ط، آباد

دار الكتـب ، املعـروف بـابن دقيـق العيـد، تقي الدين أبو الفتح حممـد بـن عـيل القـشريي، اح يف بيان االصطالحاالقرت .٤٥

  .ت.د، ط.د، بريوت، العلمية

ْأبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق البغدادي احلريب، إكرام الضيف وإبراهيم احلريب إكرام الضيف .٤٦ عبد اهللا عـائض : ت، َ

 .ه١٤٠٧، ١: ط، اطنط، مكتبة الصحابة، الغرازي

طـالب : ت، عـالء الـدين، أبو عبد اهللا، مغلطاي بن قليج املرصي احلنفي، ]الرتاجم الساقطة[، إكامل هتذيب الكامل .٤٧

، بـن عبـد اهللا الـصياحعـيل . د: بـإرشاف، شعبة التفسري واحلديث يف جامعة امللك سعود، وطالبات مرحلة املاجستري

 .ه١٤٢٦، ١: ط، العربية السعوديةاململكة ، دار املحدث للنرش والتوزيع

شـمس الـدين أبـو ،  سـوى مـن ذكـر يف هتـذيب الكـاملاإلكامل يف ذكر من له رواية يف مسند اإلمـام أمحـد مـن الرجـال .٤٨

منـشورات ، عبد املعطي أمني قلعجـي. د: ت، املحاسن حممد بن عيل بن احلسن بن محزة احلسيني الدمشقي الشافعي

 .ت. د. ط.د. باكستان، راتيشك، جامعة الدراسات اإلسالمية

، بـريوت، دار الكتـب العلميـة، مقبل بن هادي الـوداعي: ت، أبو احلسن عيل بن عمر الدارقطني، اإللزامات والتتبع .٤٩

 .ه١٤٠٥، ٢: ط

، ط.د، املكتبـة العلميـة، األسـتاذ أمحـد حممـد شـاكر: رشح، جالل الـدين الـسيوطي، ألفية السيوطي يف علم احلديث .٥٠

  .ت.د

حممـد زيـنهم حممـد . د: ت، أبـو عـيل احلـسني بـن حممـد الغـساين، صحابة والتابعني يف املسندين الـصحيحنيألقاب ال .٥١

  . ت.د، ط.د، القاهرة، دار الفضيلة، عزب وحممود نصار

 .ه١٤١٠، ط.د. بريوت، دار املعرفة، الشافعي أبو عبد اهللا حممد بن إدريس املطلبي القريش، األم .٥٢

أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بـن ،  مالك والشافعي وأيب حنيفة ريض اهللا عنهمة األئمة الفقهاءاالنتقاء يف فضائل الثالث .٥٣

  .ت.د، ط.د، بريوت، دار الكتب العلمية، حممد بن عبد القرطبي

: ت، املعـروف بـابن القيـرساين، أبو الفضل حممد بن طاهر املقديس، األنساب املتفقة يف اخلط املامثلة يف النقط والضبط .٥٤

 .هـ١٤١١، ١: ط، بريوت، دار الكتب العلمية،  يوسف احلوتكامل

املكتبـة ، كامل الـدين األنبـاري، عبد الرمحن بن حممد، اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البرصيني والكوفيني .٥٥

 . هـ١٤٢٤، ١: ط، العرصية

عـامل ،  املـالكي الـشهري بـالقرايفأبو العباس شـهاب الـدين أمحـد بـن إدريـس، الفروق =أنوار الربوق يف أنواء الفروق .٥٦

  . ت.د، ط.د، الكتب

، حممـد عبـد الـرمحن املرعـشيل: ت، نارص الدين أبو سعيد عبد اهللا بن عمـر البيـضاوي، أنوار التنزيل وأرسار التأويل .٥٧

 ـ ه١٤١٨، ١: ط، بريوت، ار إحياء الرتاث العريبد

عـامل ، عبـد الـرمحن املعلمـي الـيامين، والتضليل واملجازفـة من الزلل "أضواء عىل السنة"األنوار الكاشفة ملا يف كتاب  .٥٨

 .  هـ١٤٠٦، ط.د، بريوت، الكتب

أبو محاد صغري أمحد بـن : ت، أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف .٥٩

 .  هـ١٤٠٥، ١: ط، الرياض، دار طيبة، حممد حنيف

مكتبـة ،  وآخـرينحمفـوظ الـرمحن زيـن اهللا: ت، املعروف بـالبزار أبو بكر أمحد بن عمرو، بزارمسند ال = البحر الزخار .٦٠

 .م٢٠٠٩وانتهت ، م١٩٨٨بدأت ، ١: ط، املدينة املنورة، العلوم واحلكم

، ١: ط، دار الكتبـي، أبـو عبـد اهللا بـدر الـدين حممـد بـن عبـد اهللا بـن هبـادر الزركـيش، البحر املحـيط يف أصـول الفقـه .٦١

 . ـه١٤١٤

، دار الفكـر، صـدقي حممـد مجيـل: ت، بـن حيـان األندلـيساأبـو حيـان حممـد بـن يوسـف ، البحر املحـيط يف التفـسري .٦٢

 ه١٤٢٠، ط.د، بريوت



  رس اا
٦٤٢ 

ابـن امللقـن رساج الـدين عمـر بـن عـيل الـشافعي ، البدر املنري يف ختـريج األحاديـث واألثـار الواقعـة يف الـرشح الكبـري .٦٣

 ه١٤٢٥، ١: ط، الرياض، دار اهلجرة للنرش والتوزيع،  وآخرينمصطفى أبو الغيط: ت، املرصي

مركــز اخلــدمات ، عــامر أمحــد حيــدر: ت،  بكــر أمحــد بــن احلــسني البيهقــيأبــو، أمحــد بــن احلــسني، البعــث والنــشور .٦٤

 .ه١٤٠٦، ١: ط، بريوت، واألبحاث الثقافية

، ط.د، دار الفكر، سهيل زكار. د: ت، بن العديماكامل الدين ، عمر بن أمحد بن هبة اهللا، بغية الطلب يف تاريخ حلب .٦٥

 ت.د

ُبغية امللتمس يف سباعيات حديث اإلمام مالك بن أنس .٦٦ َ محدي : ت، صالح الدين أبو سعيد خليل الدمشقي العالئي، ُ

 .ه١٤٠٥، ١: ط، بريوت، عامل الكتب، عبد املجيد السلفي

 .ه١٤١٦، ١: ط، بريوت، الدار الشامية، دمشق، دار القلم، امليداين حبنكة عبد الرمحن بن حسن، البالغة العربية .٦٧

  هـ ١٤٢٢، ١: ط، بريوت، دار الكتب العلمية، أمحد بن إسحاق اليعقويب، البلدان .٦٨

احلـسني آيـت . د: ت، أبـو احلـسن ابـن القطـان، عيل بن حممـد بـن عبـد امللـك، بيان الوهم واإلهيام يف كتاب األحكام .٦٩

 .ه١٤١٨، ١: ط، الرياض، دار طيبة، سعيد

ّحممـد بـن حممـد بـن عبـد الـرزاق ، للزبيدي تاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، عروس من جواهر القاموستاج ال .٧٠ ّ ّ
  .ت.د، ط.د، دار اهلداية، جمموعة من املحققني: َّالزبيدي  ت، ّامللقب بمرتىض، أبو الفيض، احلسيني

الـدار ، يصـبحي الـسامرائ: ت، أبو حفـص عمـر بـن أمحـد البغـدادي املعـروف بــ ابـن شـاهني، تاريخ أسامء الثقات .٧١

 .ه١٤٠٤، ١: ط، الكويت، السلفية

عبـد الـرحيم حممـد : ت، أبو حفص عمر بن أمحد البغدادي املعروف بـ ابن شـاهني، تاريخ أسامء الضعفاء والكذابني .٧٢

 . ه١٤٠٩، ١: ط، ن.د، أمحد القشقري

َتاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم .٧٣ َ ْمد بن أمحد بن عثامن بـن قـايامز الـذهبشمس الدين أبو عبد اهللا حم، َ : ت، يَ

  .ت.د، ط.د، دار الغرب اإلسالمي، بشار عواد معروف. د

مكتبـة دار ، دار الـوعي، حممود إبراهيم زايد: ت، حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، التاريخ األوسط .٧٤

 .ه١٤٢٦، ١: ط، الرياض، ار الرشدباإلضافة إىل طبعة د. هـ١٣٩٧، ١: ط، القاهرة، حلب، الرتاث

 .ه١٣٩٣، ١: ط، دائرة املعارف العثامنية بحيدر آباد الدكن اهلند، أبو حاتم، حممد بن حبان التميمي، تاريخ الثقات .٧٥

، القـاهرة، الفاروق احلديثة للطباعة والنـرش، صالح بن فتحي هالل: ت، أبو بكر أمحد بن أيب خيثمة، التاريخ الكبري .٧٦

 .ه١٤٢٧، ١: ط

 .ت.د، ط.د، الدكن، حيدر آباد، ائرة املعارف العثامنيةد، أبو عبد اهللا، حممد بن إسامعيل البخاري، التاريخ الكبري .٧٧

، القـاهرة، دار الفكـر العـريب،  زهرةبوحممد أ، تاريخ املذاهب اإلسالمية يف السياسة والعقائد وتاريخ املذاهب الفقهية .٧٨

 .ت.د، ط.د

، يدار الغـرب اإلسـالم،  بشار عـواد معـروف.د: ت، ن عيل بن ثابت اخلطيب البغداديأبو بكر أمحد ب، تاريخ بغداد .٧٩

 .ه١٤٢٢، ١: ط، بريوت

  . ه١٤٠٧، ٤: ط، بريوت، عامل الكتب، أبو القاسم محزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي، تاريخ جرجان .٨٠

دار الفكـر ، غرامـة العمـرويعمـرو بـن : ت، أبو القاسم عـيل بـن احلـسن املعـروف بـابن عـساكر تاريخ مدينة دمشق .٨١

 .ه١٤١٥، ط.د، للطباعة والنرش والتوزيع

 .ه١٤٢١، ١: ط، بريوت، دار الكتب العلمية، أبو سعيد،  املرصيبد الرمحن بن أمحد بن يونس الصديفع، تاريخال .٨٢

 نعمـة اهللا شـكر اهللا: ت، )دروايـة أيب امليمـون بـن راشـ (عبد الرمحن بن عمرو املشهور بأيب زرعة الدمـشقي، ختاريال .٨٣

 .ت.د، ط.د، دمشق، جممع اللغة العربية، )بغداد، أصل الكتاب رسالة ماجستري بكلية اآلداب(القوجاين 

مركـز البحـث العلمـي وإحيـاء الـرتاث ، أمحـد حممـد نـور سـيف. د: ت، )روايـة الـدوري(بـن معـني حييـى ، التاريخ .٨٤

 .ه١٣٩٩، ١: ط، مكة املكرمة، اإلسالمي

 .ت.د، ط.د، دمشق، دار املأمون للرتاث، أمحد نور سيف. د: ت، ) الدرامي عثامنرواية(، بن معنيحييى ، تاريخال .٨٥

كـامل يوسـف : أبو املظفـر  ت، طاهر بن حممد األسفراييني، التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني .٨٦

 .م١٩٨٣، هـ١٤٠٣، ١: لبنان ط، عامل الكتب، احلوت



  رس اا
٦٤٣ 

أبـو القاسـم عـيل بـن احلـسن بـن هبـة اهللا ، ثقـة الـدين، ام نسب إىل اإلمـام أيب احلـسن األشـعريتبيني كذب املفرتي في .٨٧

 .ه١٤٠٤، ٣: بريوت ط، دار الكتاب العريب، املعروف بابن عساكر

دار املـشكاة . أبـو العبـاس شـهاب الـدين أمحـد بـن أيب بكـر البوصـريي ت، حتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة .٨٨

 ه١٤٢٠، ١: ط، الرياض، دار الوطن للنرش، لمي بإرشاف أبو متيم يارس بن إبراهيمللبحث الع

، ١: لبنـان ط، بـريوت، مؤسـسة الريـان للطباعـة والنـرش والتوزيـع، عبد اهللا بن يوسف اجلديع، حترير علوم احلديث .٨٩

  . م٢٠٠٣،  هـ١٤٢٤

أبـو زرعـة ويل ،  الكـردي الرازيـاين ثـم املـرصيأمحد بن عبد الرحيم بن احلسني، حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل .٩٠

 .ت.د، ط.د، الرياض، مكتبة الرشد، عبد اهللا نوارة: ابن العراقي  ت، الدين

صـالح الـدين أبـو سـعيد خليـل بـن كيكلـدي بـن عبـد اهللا الدمـشقي ، حتقيق منيف الرتبة ملن ثبت له رشيف الصحبة .٩١

 .ه١٤١٠، ١: اململكة العربية السعودية ط، الرياض، لعاصمةدار ا، عبد الرحيم حممد أمحد القشقري: العالئي  ت

أبو قتيبة نظـر حممـد : جالل الدين السيوطي  حققه، عبد الرمحن بن أيب بكر، تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي .٩٢

 .ت.د، ط.د، دار طيبة، الفاريايب

ْشمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثامن بن قايام، تذكرة احلفاظ .٩٣ لبنـان ، دار الكتب العلمية بريوت، ز الذهبيَ

  .م١٩٩٨، هـ١٤١٩، ١: ط

عبـد القـادر الـصحراوي : ت، أبـو الفـضل القـايض عيـاض بـن موسـى اليحـصبي، ترتيب املدارك وتقريب املسالك .٩٤

 .م١٩٨٣ـ ١٩٦٥، ١: ط، املغرب، مطبعة فضالة، وآخرين

مجـال . د: ت،  الدمـشقي الـشافعي الـشهري بـابن العطـارأبو احلسن عـىل بـن إبـراهيم بـن داود، تساعيات ابن العطار .٩٥

 .ه١٤٣٠، ١: ط، مكتبة دار املنهاج، عزون

مكتبــة ، الــسيد الــرشقاوي: ت، صــالح الــدين خليــل بــن أيبــك الــصفدي، تــصحيح التــصحيف وحتريــر التحريــف .٩٦

 .ه١٤٠٧، ١: القاهرة ط، اخلانجي

املطبعـة ، حممـود أمحـد مـرية: ت، بن إسـامعيل العـسكريأبو أمحد احلسن بن عبد اهللا بن سعيد ، تصحيفات املحدثني .٩٧

 .ه١٤٠٢، ١: القاهرة ط، العربية احلديثة

. د: أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممـد بـن أمحـد بـن حجـر العـسقالين  ت، تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة .٩٨

 .م١٩٩٦ ـ ١: دار البشائر ـ بريوت ط، إكرام اهللا إمداد احلق

. د: أبو الوليد سليامن بن خلف الباجي األندلـيس  ت، ملن خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح، التجريحالتعديل و .٩٩

 .ه١٤٠٦، ١: ط، الرياض، دار اللواء للنرش والتوزيع، أبو لبابة حسني

، أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجـر العـسقالين، تعريف اهل التقديس بمراتب املوصوفني بالتدليس .١٠٠

 .ه١٤٠٣، ١: عامن ط، مكتبة املنار، عاصم بن عبداهللا القريويت. د: ت

 .ه١٤٠٣، ١: لبنان ط، دار الكتب العلمية بريوت، عيل بن حممد بن عيل الزين الرشيف اجلرجاين، التعريفات .١٠١

عيد عبـد سـ: أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العـسقالين  ت، تغليق التعليق عىل صحيح البخاري .١٠٢

 .ه١٤٠٥، ١: األردن ط، عامن، بريوت، دار عامر، املكتب اإلسالمي، الرمحن موسى القزقي

، أسـعد حممـد الطيـب: ت، أبو حممد عبد الرمحن بـن حممـد بـن إدريـس الـرازي ابـن أيب حـاتم، تفسري القرآن العظيم .١٠٣

 .ه١٤١٩، ٣: ط، اململكة العربية السعودية، مكتبة نزار مصطفى الباز

أبو الفضل أمحـد بـن عـيل بـن حممـد بـن أمحـد بـن ، تقريب التهذيب). ُطبعة دار اليرس(، البن حجر، التهذيبتقريب  .١٠٤

  ١٩٨٦، ١٤٠٦، ١: سوريا ط، دار الرشيد، حممد عوامة: حجر العسقالين  ت

ي  تقـديم أبو زكريا حميي الدين حييـى بـن رشف النـوو، التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير يف أصول احلديث .١٠٥

 .ه١٤٠٥، ١: بريوت ط، دار الكتاب العريب، حممد عثامن اخلشت: وحتقيق وتعليق

اململكـة ، وزارة األوقـاف، حممـد أبـو الفـضل: ت، أبـو عـيل احلـسني بـن حممـد الغـساين، تقييد املهمل ومتييز املـشكل .١٠٦

 .ه١٤١٨ .ط.د، املغربية

عبـد الـرمحن حممـد : ت،  الـدين عبـد الـرحيم العراقـيأبـو الفـضل زيـن، التقييد واإليضاح رشح مقدمة ابن الصالح .١٠٧

 .ه١٣٨٩، ١: ط، عثامن



  رس اا
٦٤٤ 

ِرينهارت بيرت آن دوزي  نقله إىل العربية وعلـق عليـه، تكملة املعاجم العربية .١٠٨ َحممـد سـليم النعيمـي: ُ َ ، مجـال اخليـاطو، َّ

  م٢٠٠٠، ١٩٧٩من ، ١: ط، اجلمهورية العراقية، وزارة الثقافة واإلعالم

، أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بـن أمحـد بـن حجـر العـسقالين، ري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبريالتلخيص احلب .١٠٩

 .ه١٤١٩، ١: ط، دار الكتب العلمية

رشكة دار األرقم بـن ، مجال الدين أيب الفرج عبد الرمحن ابن اجلوزي، تلقيح فهوم أهل األثر يف عيون التاريخ والسري .١١٠

 . م١٩٩٧، ١: بريوت ط، أيب األرقم

مـصطفى : ت، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبـد الـرب القرطبـي، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد .١١١

 .ه١٣٨٧.ط.د، املغرب، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، حممد عبد الكبري البكريو، بن أمحد العلوي

، مكتبــة الكــوثر، حممــد مــصطفى األعظمــي. د: نيــسابوري  تمــسلم بــن احلجــاج أبــو احلــسن القـشريي ال، التمييـز .١١٢

 .ه١٤١٠، ٣: السعودية ط

عبـد : ت، ابـن عـراق الكنـاين، عـيل بـن حممـد، نـور الـدين، تنزيه الرشيعة املرفوعـة عـن األخبـار الـشنيعة املوضـوعة .١١٣

 .ه١٣٩٩، ١: ط، بريوت، دار الكتب العلمية، عبد اهللا حممد الصديق الغامري، الوهاب عبد اللطيف

سـامي بـن حممـد بـن جـاد : تشمس الدين حممد بن أمحد بن عبد اهلادي احلنبيل ، تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق .١١٤

 .ه١٤٢٨، ١: ط، الرياض، أضواء السلف، اهللا وعبد العزيز بن نارص اخلباين

 .ه١٤٠٦، ٢: تب اإلسالمي طاملك، عبد الرمحن بن حييى املعلمي اليامين، التنكيل بام يف تأنيب الكوثري من األباطيل .١١٥

: الريـاض ط، مكتبـة الرشـيد، أبو بكر عبد اهللا بن حممد األموي القريش املعروف بابن أيب الدنيا، التهجد وقيام الليل .١١٦

 .م١٩٩٨، ١

حممـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثـري بـن ، )مسند ابن عباس( هتذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهللا من األخبار .١١٧

 .ت.د، ط.د، القاهرة، مطبعة املدين، حممود حممد شاكر: أبو جعفر الطربي  ت، غالب اآلميل

  .ت.د، ط.د، بريوت، دار الكتب العلمية، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، هتذيب األسامء واللغات .١١٨

 .ه١٤٠٤ ،١: ط، بريوت، دار الفكر، أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين: تأليف، هتذيب التهذيب .١١٩

بـشار . د: مجـال الـدين املـزي  ت، أبـو احلجـاج، يوسف بن عبد الرمحن بـن يوسـف، هتذيب الكامل يف أسامء الرجال .١٢٠

 .ه١٤٠٠، ١: بريوت ط، مؤسسة الرسالة، عواد معروف

، دار إحيـاء الـرتاث العـريب، حممد عوض مرعـب: أبو منصور  ت، حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، هتذيب اللغة .١٢١

 .م٢٠٠١، ١: ت طبريو

، ١: حلـب ط، مكتبة املطبوعات اإلسـالمية، عبد الفتاح أبو غدة: ت، طاهر اجلزائري، توجيه النظر إىل أصول األثر .١٢٢

 .ه١٤١٦

عبـد العزيـز بـن : ت، أبـو بكـر حممـد بـن إسـحاق بـن خزيمـة النيـسابوري، التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل .١٢٣

 . ه١٤١٤، ٥: ط، الرياض، السعودية، مكتبة الرشد، إبراهيم الشهوان

 .ه١٤١٨، ١: ط، مكتبة أضواء السلف، شمس الدين السخاوي، التوضيح األهبر لتذكرة ابن امللقن يف علم األثر .١٢٤

املعروف كأسالفه باألمري  ، عز الدين، أبو إبراهيم، حممد بن إسامعيل الصنعاين، توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار .١٢٥

 .ه١٤١٧ ١: ط، بريوت، دار الكتب العلمية، ن حممد بن عويضةأبو عبد الرمحن صالح ب: ت

: حممـد بـن عبـد اهللا الـشهري بـابن نـارص الـدين  ت، توضيح املشتبه يف ضبط أسامء الرواة وأنساهبم وألقـاهبم وكنـاهم .١٢٦

   .م١٩٩٣، ١: ط، بريوت، مؤسسة الرسالة، حممد نعيم العرقسويس

: ط، القـاهرة، عـامل الكتـب، مد املدعو بعبد الرؤوف املنـاوي القـاهريزين الدين حم، التوقيف عىل مهامت التعاريف .١٢٧

 . ه١٤١٠، ١

 حممـد ضـياء الــرمحن .د: ت، أبـو بكـر أمحـد بـن موسـى بــن مردويـة بـن فـورك، ثالثـة جمـالس مـن أمـايل ابـن مردويــه .١٢٨

 .ه١٤١٠، ١: ط، اإلمارات العربية املتحدة، دار علوم احلديث، األعظمي

عبـد : ت، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد اجلزري ابن األثـري، ث الرسولجامع األصول يف أحادي .١٢٩

 .ت.د، ١: ط، مكتبة دار البيان، مطبعة املالح، مكتبة احللواين،  وبشري عيونؤوطاالقادر األرن



  رس اا
٦٤٥ 

أمحـد حممـد : طـربي  تأبـو جعفـر ال، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلمـيل، جامع البيان يف تأويل القرآن .١٣٠

 .ه١٤٢٠، ١: مؤسسة الرسالة ط، شاكر

: صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بـن عبـد اهللا الدمـشقي العالئـي  ت، جامع التحصيل يف أحكام املراسيل .١٣١

 .ه١٤٠٧، ٢: بريوت ط، عامل الكتب، محدي عبد املجيد السلفي

عـرب ، قـايض عبـد النبـي بـن عبـد الرسـول األمحـد نكـريال، دسـتور العلـامء = جامع العلوم يف اصطالحات الفنون .١٣٢

 .ه١٤٢١، ١: بريوت ط، دار الكتب العلمية، حسن هاين فحص: عباراته الفارسية

، دار إحياء الرتاث العـريب،  حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي)سنن الرتمذي(، اجلامع املخترص  من السنن .١٣٣

  .ت.د، ط.د، أمحد حممد شاكر وآخرون: بريوت حتقيق

دار ، أيب األشـبال الـزهريي: ت، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب القرطبي، جامع بيان العلم وفضله .١٣٤

 .ه١٤١٤، ١: اململكة العربية السعودية ط، ابن اجلوزي

،  الطحـانحممـود. د: أبو بكر أمحد بن عـيل بـن ثابـت اخلطيـب البغـدادي  ت، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع .١٣٥

  .ت.د، ط.د، الرياض، مكتبة املعارف

طبعـة جملـس دائـرة املعـارف ، أبـو حممـد عبـد الـرمحن بـن حممـد بـن إدريـس الـرازي ابـن أيب حـاتم، اجلرح والتعديل .١٣٦

 .ه١٢٧١، ١: بريوت ط، اهلند دار إحياء الرتاث العريب، بحيدر آباد الدكن، العثامنية

، أبـو ظبـي، مؤسسة بينونـة، عيل بن أمحد الكندي املرر: ت،  الداينبن سعيد عثامن أليب عمرو، جزء يف علوم احلديث .١٣٧

 .ه١٤٢٧، ١: ط

عبـد : أبو الفرج املعاىف بـن زكريـا بـن حييـى اجلريـرى النهـرواين  ت، اجلليس الصالح الكايف واألنيس الناصح الشايف .١٣٨

 .ه١٤٢٦ ١: لبنان ط، بريوت، دار الكتب العلمية، الكريم سامي اجلندي

 .ه١٤٠٥، ٢: ط، بريوت، دار الكتب العلمية، حممد بن طاهر املقديس، بني رجال الصحيحنياجلمع  .١٣٩

، ١: بـريوت ط، دار العلم للماليـني، رمزي منري بعلبكي: أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي  ت، مجهرة اللغة .١٤٠

 م١٩٨٧

حممـد و، د فخر الـدين قبـاوة: ت، دي املالكيأبو حممد بدر الدين حسن بن قاسم املرا، اجلنى الداين يف حروف املعاين .١٤١

 .ه١٤١٣، ١: لبنان ط، بريوت، دار الكتب العلمية، نديم فاضل

، ط.د، بـريوت، املكتبـة العـرصية، أمحد بن إبـراهيم بـن مـصطفى اهلاشـمي، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع .١٤٢

 .ت.د

، دار الكتب العلمية بـريوت،  العرفان حممد بن عيل الصبانأبو، حاشية الصبان عىل رشح األشمونى أللفية ابن مالك .١٤٣

 .ه١٤١٧ ١: ط

 فـؤاد عبـد .د: ت، مجـال الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرمحن بـن عـيل اجلـوزي، عىل حفظ العلم وذكر كبار احلفاظاحلث  .١٤٤

 .ه١٤١٢، ٢: ط، االسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة، املنعم

ٌمد البجائي األبـذيأمحد بن حممد بن حم، احلدود يف علم النحو .١٤٥ َّ نجـاة حـسن عبـد اهللا : ت، شـهاب الـدين األندلـيس، ٌ

 .ه١٤٢١، ٣٣السنة ، ١١٢العدد ، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، نويل

 .ه١٣٧٨، ط.د، القاهرة، دار الفكر العريب، حممد حممد أبو زهو رمحه اهللا، احلديث واملحدثون .١٤٦

 .ه١٣٩٤، ط.د، مرص، السعادة،  نعيم أمحد بن عبد اهللا بن أمحد األصبهاينأبو، حلية األولياء وطبقات األصفياء .١٤٧

بريوت ، دار الكتب العلمية، كامل الدين الشافعي، حممد بن موسى بن عيسى بن عيل الدمريي، حياة احليوان الكربى .١٤٨

 .ه١٤٢٤، ٢: ط

حـسني : ت، ن رشف النـوويأبـو زكريـا حميـي الـدين حييـى بـ، خالصة األحكام يف مهـامت الـسنن وقواعـد اإلسـالم .١٤٩

 ه١٤١٨، ١: ط، بريوت، مؤسسة الرسالة، إسامعيل اجلمل

، ١: ط، عـامل الكتـب، صـبحي الـسامرائي: ت، احلـسني بـن عبـد اهللا الطيبـي، للطيبـي، اخلالصة يف أصـول احلـديث .١٥٠

 .ه١٤٠٥

 ه١٤١٧ ـ  ١٤١٤ ١: دار الصميعي ط، مشهور بن حسن آل سلامن: البيهقي  ت، اخلالفيات .١٥١



  رس اا
٦٤٦ 

، دار املعـارف الـسعودية، عبـد الـرمحن عمـرية. د: ت، حممـد بـن إسـامعيل بـن إبـراهيم البخـاري، فعال العبادخلق أ .١٥٢

 .ت.د، ط.د، الرياض

، عرفـات مطرجـي: ت، أبـو حممـد احلريـري البـرصي، القاسـم بـن عـيل بـن حممـد، درة الغواص يف أوهـام اخلـواص .١٥٣

 ه١٤١٨، ١: بريوت ط، مؤسسة الكتب الثقافية

جملـس دائـرة ، أبو الفضل أمحد بن عـيل بـن حممـد بـن أمحـد بـن حجـر العـسقالين، نة يف أعيان املائة الثامنةالدرر الكام .١٥٤

 ه١٣٩٢، ٢: اهلند ط، املعارف العثامنية

دار ، مصطفى عبد القادر عطا: أبو القاسم الطرباين  ت، سليامن بن أمحد بن أيوب اللخمي الشامي،  للطرباينالدعاء .١٥٥

 .ه١٤١٣، ١: ت طبريو، الكتب العلمية

بريوت ، دار الكتب العلمية، أبو بكر البيهقي، أمحد بن احلسني بن عيل، دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الرشيعة .١٥٦

 ه١٤٠٥، ١: ط

َّالديباج املذهب يف مصطلح احلديث .١٥٧ َ مطبعـة ، عـيل بـن حممـد الـرشيف اجلرجـاين ) مطبوع مع رشح منال حنفي عليه (ُ

 .ه١٣٥٠، ط.د، مرص، الدهمصطفى البايب احللبي وأو

حممـد األمحـدي أبـو .د: ت، ابـن فرحـون، إبـراهيم بـن عـيل بـن حممـد، الديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب .١٥٨

 .ت.د، ط.د، القاهرة، دار الرتاث للطبع والنرش، النور

: ت ، بن عثامن الذهبيشمس الدين حممد بن أمحد، ديوان الضعفاء واملرتوكني وخلق من املجهولني وثقات فيهم لني .١٥٩

 .ه١٣٨٧، ٢: مكة ط، مكتبة النهضة احلديثة، محاد بن حممد األنصاري

ابـن ، عبـد الـرمحن بـن حممـد، ديوان املبتدأ واخلـرب يف تـاريخ العـرب والرببـر ومـن عـارصهم مـن ذوي الـشأن األكـرب .١٦٠

 .ه١٤٠٨، ٢: ط، بريوت، دار الفكر، خليل شحادة: خلدون ت

أبـو احلـسن عـيل بـن عمـر ، ن بعـدهم ممـن صـحت روايتـه عـن الثقـات عنـد البخـاري ومـسلمَذكر أسامء التابعني وم .١٦١

 .ه١٤٠٦، ١: ط، بريوت، مؤسسة الكتب الثقافية، كامل يوسف احلوت: الدارقطني  ت

مكتبـة ، عبد الرمحن عبد العزيز الشبل: أبو إسامعيل عبد اهللا بن حممد بن عيل األنصاري اهلروي ت، ذم الكالم وأهله .١٦٢

 .ه١٤١٨، ١: املدينة املنورة ط، علوم واحلكمال

َأبـو بكـر ابـن منْجويـه  ت، أمحد بن عـيل بـن حممـد بـن إبـراهيم، رجال صحيح مسلم .١٦٣ ُ ، دار املعرفـة، عبـد اهللا الليثـي: َ

 .ه١٤٠٧، ١: بريوت ط

، حيدر آباد الـدكنب، جلنة إحياء املعارف النعامنية، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري، الرد عىل سري األوزاعي .١٦٤

 .ت.د، ١: ط، باهلند

 .ه١٣٥٨، ١: مرص ط، مكتبه احللبي، أمحد شاكر: ت، أبو عبد اهللا حممد بن إدريس املطلبي الشافعي، الرسالة .١٦٥

، حممـد الـصباغ: ت،  السجـستاينأبو داود سليامن بن األشعث، رسالة أيب داود إىل أهل مكة وغريهم يف وصف سننه .١٦٦

  .ت.د، ط.د، بريوت، دار العربية

، ط.د، عـامن، دار الفكـر، إبـراهيم الـسامرائي: ت، أبو احلسن الرماين املعتزيل، عيل بن عيسى بن عيل، رسالة احلدود .١٦٧

 .ت.د

: ت، حممد بن أيب الفـيض جعفـر بـن إدريـس الـشهري بــ الكتـاين، الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املرشفة .١٦٨

  . ه١٤٢١، ٦: ط،  البشائر اإلسالميةدار، حممد املنترص بن حممد الزمزمي

، عبـد الـرمحن عبـد اجلبـار الفريـوائي: ت، عبد العظيم بن عبد القـوي املنـذري أبـو حممـد، رسالة يف اجلرح والتعديل .١٦٩

 .ه١٤٠٦، ١: ط، الكويت، مكتبة دار األقيص

عمر عبد الـسالم : ت، السهييلأبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهللا ، الروض األنف يف رشح السرية النبوية البن هشام .١٧٠

 .ه١٤٢١، ١: ط، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، السالمي

مكتبـة املنـار ، بـريوت، مؤسـسة الرسـالة، ابن قيم اجلوزيـة، حممد بن أيب بكر بن أيوب، زاد املعاد يف هدي خري العباد .١٧١

 .ه١٤١٥، ٢٧: ط، الكويت، اإلسالمية

َّن بن يزيد اخلالل البغـداديأبو بكر أمحد بن حممد بن هارو، السنة .١٧٢ : الريـاض ط، دار الرايـة، عطيـة الزهـراين. د: ت، َ

 .ه١٤١٠، ١



  رس اا
٦٤٧ 

املكتـب ، حممد نارص الدين األلبـاين: ت، أمحد بن عمرو بن الضحاك بن خملد الشيباين، أبو بكر بن أيب عاصم، السنة .١٧٣

 .ه١٤٠٠، ١: بريوت ط، اإلسالمي

حممـد بـن سـعيد بـن سـامل . د: ّبـن حممـد بـن حنبـل الـشيباين البغـدادي  تأبو عبـد الـرمحن عبـد اهللا بـن أمحـد ، السنة .١٧٤

 . م١٩٨٦،  هـ١٤٠٦، ١: الدمام ط، دار ابن القيم، القحطاين

 .ت.د، ط.د، دار الكتاب العريب ـ بريوت، أبو داود سليامن بن األشعث السجستاين، السنن .١٧٥

حمـب ، أبـو عبـد اهللا، حممد بن عمـر بـن حممـد، لسند املعنعنالسنن األبني واملورد األمعن يف املحاكمة بني اإلمامني يف ا .١٧٦

 .ه١٤١٧، ١: املدينة املنورة ط، مكتبة الغرباء األثرية، صالح بن سامل املرصايت: الدين ابن رشيد الفهري السبتي  ت

ة جامعـ: دار النـرش، عبـد املعطـي أمـني قلعجـي: أبـو بكـر البيهقـي  ت، أمحـد بـن احلـسني بـن عـيل، رىالسنن الـصغ .١٧٧

 .ه١٤١٠، ١: كراتيش ـ باكستان ط، الدراسات اإلسالمية

، بـريوت، دار الكتـب العلميـة، حممد عبد القادر عطـا: ت، أبو بكر البيهقي، أمحد بن احلسني بن عيل، السنن الكربى .١٧٨

 .ه١٤٢٤، ٣: ط، لبنات

شـلبي، مؤسـسة الرسـالة، حسن عبد املـنعم : ، حتقيقأبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل النسائيالسنن الكربى،  .١٧٩

 .هـ١٤٢١، ١:ط

مكتـب املطبوعـات ، عبـد الفتـاح أبـو غـدة: ت، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بـن عـيل النـسائي، )املجتبى(، السنن .١٨٠

 .ه١٤٠٦، ٢: ط، حلب، اإلسالمية

 .ت.د، ط.د، دار إحياء الكتب العربية، حممد فؤاد عبد الباقي: ت، حممد بن يزيد القزويني، ابن ماجه، السنن .١٨١

: ط، بريوت، مؤسسة الرسالة، وآخرين، ؤوطاشعيب االرن: ت، أبو احلسن عيل بن عمر بن أمحد الدارقطني، السنن .١٨٢

 .ه١٤٢٤، ١

دار املغنـي للنـرش ، حـسني سـليم أسـد الـداراين: ت، أبو حممد عبد اهللا بن عبـد الـرمحن بـن الفـضل الـدارمي، السنن .١٨٣

 .ه١٤١٢، ١: ط، اململكة العربية السعودية، والتوزيع

: ط، املدينـة املنـورة، مكتبة الدار: دار النرش، أمحد حممد نور سيف: ت، سؤاالت ابن اجلنيد أليب زكريا حييى بن معني .١٨٤

 .ه١٤٠٨، ١

دار ، عـامر حـسن صـربي. د: ت، سؤاالت أيب بكر أمحد بن حممد بن هانئ األثرم أبا عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبـل .١٨٥

 .ه١٤٢٥، ١:  طبريوت، البشائر اإلسالمية

زيـاد . د: ت، أبو عبد اهللا أمحد بـن حممـد بـن حنبـل، سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد بن حنبل يف جرح الرواة وتعديلهم .١٨٦

 .ه١٤١٤، ١: املدينة املنورة ط، مكتبة العلوم واحلكم، حممد منصور

: ت، السجـستاينن بـن األشـعث أبـو داود سـليام، سؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين يف اجلرح والتعديل .١٨٧

 .ه١٤٠٣، ١: ط السعودية، املدينة املنورة، عامدة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، حممد عيل قاسم العمري

مؤسـسة ، عبـد العلـيم عبـد العظـيم البـستوي: ت، )اجلـزء الرابـع واخلـامس (أليب داود، سؤاالت أيب عبيد اآلجـري .١٨٨

 ه١٤١٨، ١: ط، بريوت، الريان

عبـد : ت، أبـو بكـر املعـروف بالربقـاين، أمحـد بـن حممـد بـن أمحـد، ت الربقاين للدارقطني روايـة الكرجـي عنـهسؤاال .١٨٩

 .ه١٤٠٤، ١: ط، باكستان، الهور، كتب خانه مجييل، الرحيم حممد أمحد القشقري

 عبـد اهللا بـن موفـق بـن. د: ت، يأبو احلسن عيل بن عمر بن أمحد الـدارقطن، سؤاالت احلاكم النيسابوري للدارقطني .١٩٠

 .ه١٤٠٤، ١: ط، الرياض، مكتبة املعارف، عبد القادر

مكتبة ، موفق بن عبد اهللا بن عبدالقادر: ت، سؤاالت محزة السهمي للدارقطني وغريه من املشايخ يف اجلرح والتعديل .١٩١

 .ه١٤٠٤، ١: الرياض ط، املعارف

موفـق : ت، اهللا بن جعفر الـسعدي بـالوالء املـدينيعيل بن عبد ، سؤاالت حممد بن عثامن بن أيب شيبة لعيل بن املديني .١٩٢

 .ه١٤٠٤، ١: ط، الرياض، مكتبة املعارف، عبد اهللا عبد القادر

جمموعـة مـن املحققـني بـإرشاف : ت، شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بـن أمحـد بـن عـثامن الـذهبي، سري أعالم النبالء .١٩٣

 . ه١٤٠٥، ٣: ط، مؤسسة الرسالة، الشيخ شعيب األرناؤوط



  رس اا
٦٤٨ 

، ط.د، الريـاض، مكتبـة الرشـد، نـرص اهللا عبـد الـرمحن: ت، أمحـد بـن حممـد احلمـالوي، ا العرف يف فن الرصفشذ .١٩٤

 .ت.د

 ١: ط، مكتبة الرشد، صالح فتحي هلل: ت، برهان الدين أبو إسحاق األبنايس، الشذا الفياح من علوم ابن الصالح .١٩٥

 .ه١٤١٨

، حممد حميـي الـدين عبـد احلميـد: ت،  بن عبد الرمحن العقييلعبد اهللا، ابن عقيل، رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك .١٩٦

 .ه١٤٠٠، ٢٠: ط، القاهرة، دار الرتاث

أبــو القاســم هبــة اهللا بــن احلــسن ، رشح أصــول اعتقــاد أهــل الــسنة واجلامعــة مــن الكتــاب والــسنة وإمجــاع الــصحابة .١٩٧

 .ه١٤٢٣، ٨: ط، السعودية، دار طيبة، أمحد بن سعد بن محدان الغامدي: تالاللكائي  

مـاهر ، عبـد اللطيـف اهلمـيم: ت، أبو الفضل زين الدين عبـد الـرحيم بـن احلـسني العراقـي، رشح التبرصة والتذكرة .١٩٨

 .ه١٤٢٣، ١: لبنان ط، بريوت، دار الكتب العلمية، ياسني فحل

، قيأبــو القاسـم شــهاب الـدين عبــد الـرمحن بــن إسـامعيل الدمــش، رشح احلـديث املقتفــى يف مبعـث النبــي املـصطفى .١٩٩

 .ه١٤٢٠، ١: ط، اإلمارات، الشارقة، مكتبة العمرين العلمية، مجال عزون: ت، املعروف بأيب شامة

جامعـة أم القـرى مركـز ، عبد املـنعم أمحـد هريـدي: ت، مجال الدين، ابن مالك الطائي اجلياين، رشح الكافية الشافية .٢٠٠

 .ت.د، ١: مكة املكرمة ط، البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي

طـه عبـد الـرؤوف : ت، أبو العباس شهاب الـدين أمحـد بـن إدريـس املـالكي الـشهري بـالقرايف، رشح تنقيح الفصول .٢٠١

 .ه١٣٩٣، ١: ط، رشكة الطباعة الفنية املتحدة، سعد

عبـد الغنـي : ت، ابـن هـشام، عبد اهللا بـن يوسـف بـن أمحـد مجـال الـدين، رشح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب .٢٠٢

 .ت.د، ط.د، سوريا، تحدة للتوزيعالرشكة امل، الدقر

مكتبـة ،  متـيم يـارس بـن إبـراهيمأيب: ت، أبو احلسن عيل بن خلف بـن عبـد امللـك، بن بطالا، يرشح صحيح البخار .٢٠٣

 .ه١٤٢٣، ٢: ط، الرياض، السعودية، الرشد

، مكتبـة املنـار ، مهام عبد الرحيم سعيد.د: ت، زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبيل، رشح علل الرتمذي .٢٠٤

 .ه١٤٠٧، ١: ط، األردن، الزرقاء

مؤسـسة ، ؤوطاشـعيب األرنـ: ت، أبـو جعفـر أمحـد بـن حممـد بـن سـالمة املعـروف بالطحـاوي، رشح مشكل اآلثار .٢٠٥

 .ه١٤١٥، ١: الرسالة ط

حممـد سـيد و، حممـد زهـري النجـار: ت، أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة املعروف بالطحـاوي، رشح معاين اآلثار .٢٠٦

 .ه١٤١٤، ١: ط، عامل الكتب، اد احلقج

وهيـثم نـزار ، حممـد نـزار متـيم: ت،  القـاريعـيلأبو احلسن نور الـدين املـال ، رشح نخبة الفكر يف مصطلح أهل األثر .٢٠٧

 .ت.د، ط.د، بريوت، دار األرقم، متيم

 .ه١٤٠٥، ١: ط، بريوت، دار الكتب العلمية،  احلازمي حممد بن موسىأليب بكر، رشوط األئمة اخلمسة .٢٠٨

مكتبة الرشد للنـرش والتوزيـع ،  عبد العيل عبد احلميد حامد.د: ت، أبو بكر البيهقي، أمحد بن احلسني، شعب اإليامن .٢٠٩

 .ه١٤٢٣، ١: ط، بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند

: ط، القاهرة، بة ابن تيميةمكت،  املأريب مصطفى بن إسامعيل احلسنأبو، شفاء العليل بألفاظ وقواعد اجلرح والتعديل .٢١٠

  .ه١٤١١، ١

 د حـسني بـن عبـد اهللا العمـري: ت، نشوان بن سعيد احلمريى اليمنـي، شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم .٢١١

 .ه١٤٢٠، ١: ط، بريوت، دار الفكر املعارص، وآخرين

أبـو ، ن زكريـاء القزوينـي الـرازيأمحد بن فـارس بـ، الصاحبي يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها .٢١٢

 .ه١٤١٨ ١: ط، دار الكتب العلمية، احلسني

دار ، أمحد عبـد الغفـور عطـار: ت، أبو نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .٢١٣

 .ه١٤٠٧، ٤: ط، بريوت، العلم للماليني

، حممد بن إسامعيل البخـاري، مور رسول اهللا وسننه وأيامهاجلامع املسند الصحيح املخترص من أ = صحيح البخاري .٢١٤

 .ه١٤٢٢، ١: ط، دار طوق النجاة، حممد زهري النارص: ت



  رس اا
٦٤٩ 

، مـسلم بـن احلجـاج القـشريي، ^املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسـول اهللا  = صحيح مسلم .٢١٥

 .ت.د، ط.د، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، حممد فؤاد عبد الباقي: ت

، املكتـب اإلسـالمي، حممـد مـصطفى األعظمـي. د: ت، أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري، الصحيح .٢١٦

 .ت.د، ط.د، بريوت

  .ه١٤١٩، ١: ط، بريوت، دار الفكر املعارص، إبراهيم الكيالين. د: ت، أبو حيان التوحيدي، الصداقة والصديق .٢١٧

 .ت.د، ط.د، دمشق، دار املأمون للرتاث، عيل رضا عبد اهللا: ت،  األصبهاينأبو نعيم أمحد بن عبد اهللا، صفة اجلنة .٢١٨

، عيل حممد البجـاوي وحممـد أبـو الفـضل إبـراهيم: ت، أبو هالل احلسن بن عبد اهللا بن سهل العسكري، الصناعتني .٢١٩

 .ه١٤١٩: بريوت عام النرش، املكتبة العنرصية

عـثامن بـن عبـد الـرمحن املعـروف بـابن ، إلسـقاط والـسقطصيانة صـحيح مـسلم مـن اإلخـالل والغلـط ومحايتـه مـن ا .٢٢٠

 .ه١٤٠٨، ٢: بريوت ط، دار الغرب اإلسالمي، موفق عبداهللا عبدالقادر: الصالح  ت

، مكتبـة ابـن عبـاس، أبو عبد اهللا أمحد بن إبـراهيم أيب العينـني: ت، أبو عبد اهللا حممد بن إسامعيل البخاري، الضعفاء .٢٢١

 . م٢٠٠٥، ١: ط، مرص

، دار املكتبـة العلميـة، عبـد املعطـي أمـني قلعجـي: ت، أبو جعفر حممد بن عمرو بن موسى العقـييل،  الكبريلضعفاءا .٢٢٢

 .ه١٤٠٤، ١: بريوت ط

 .ت.د، ط.د، عبد الرحيم حممد القشقري. د: أبو احلسن عيل بن عمر بن أمحد الدارقطني  ت، الضعفاء واملرتوكون .٢٢٣

، ١: حلـب ط، دار الـوعي، حممود إبراهيم زايـد: ت، ن شعيب النسائيأبو عبد الرمحن أمحد ب، الضعفاء واملرتوكون .٢٢٤

 .ه١٣٩٦

 .م٢٠٠٤، ١٠: ط، دمشق، دار القلم، لعبد الرمحن حبنكة امليداين، ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة .٢٢٥

، ملنـارمكتبـة ا، عبـد الكـريم الوريكـاتو، مـشهور حـسن: ت، أبو عبد الرمحن أمحـد بـن شـعيب النـسائي، الطبقات .٢٢٦

 .ه١٤٠٨، ١: الزرقاء ط، األردن

سـكينة : ت، أبـو بكـر أمحـد بـن هـارون الربدجيـي، طبقات األسامء املفردة من الصحابة والتابعني وأصحاب احلـديث .٢٢٧

  م١٩٨٧، ١: ط، طالس للدراسات والرتمجة والنرش، الشهايب

 .ه١٤٠٣، ١: بريوت ط، لعلميةدار الكتب ا، جالل الدين السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، طبقات احلفاظ .٢٢٨

عبد الفتاح . حممود حممد الطناحي د. د: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ت، طبقات الشافعية الكربى .٢٢٩

 .ه١٤١٣، ٢: هجر للطباعة والنرش والتوزيع ط، حممد احللو

  م٢٠٠١ ،١: ط، القاهرة، مكتبة اخلانجي، حممد بن سعد بن منيع الزهري، الطبقات الكربى .٢٣٠

 .ت.د، ط.د، بريوت، دار الكتاب اللبناين، أبو العرب، حممد بن أمحد بن متيم املغريب اإلفريقي، طبقات علامء إفريقية .٢٣١

 .ه١٤١١، ١: ط، الرياض، دار اهلجرة للنرش والتوزيع، مسلم بن احلجاج، الطبقات .٢٣٢

بـريوت ، املكتبـة العنـرصية، لقب باملؤيـد بـاهللاَّحييى بن محزة بن عيل امل، الطراز ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز .٢٣٣

 .ه١٤٢٣، ١: ط

اهليئـة العامـة لـشؤون ، عبد اهللا كنون: ت، أبو بكر حممد بن موسى احلازمي، عجالة املبتدي وفضالة املنتهي يف النسب .٢٣٤

 .ه١٣٩٣، ٢: ط، القاهرة، املطابع األمريية

بـريوت ، دار الكتـب العلميـة، عروف بابن عبد ربه األندليسشهاب الدين أمحد بن حممد بن عبد ربه امل، العقد الفريد .٢٣٥

 .ه١٤٠٤، ١: ط

، حممـد مـصطفى األعظمـي: أبـو احلـسن  ت، البـرصي، عيل بن عبد اهللا بن جعفـر الـسعدي بـالوالء املـديني، العلل .٢٣٦

 .ه١٩٨٠، ٢: بريوت ط، املكتب اإلسالمي

دار إحيـاء الـرتاث ، نيأمحـد حممـد شـاكر وآخـر :ت، أبـو عيـسى، رة الرتمذيوحممد بن عيسى بن س، العلل الصغري .٢٣٧

 .ت.د، ط.د، بريوت، العريب

صــبحي : ت، أبــو طالــب القــايض: ترتيــب، أبــو عيــسى، رة بــن الرتمــذيوحممــد بــن عيــسى بــن ســ، العلــل الكبــري .٢٣٨

 .ه١٤٠٩، ١: بريوت ط، مكتبة النهضة العربية، عامل الكتب، وآخرين، السامرائي



  رس اا
٦٥٠ 

، إرشـاد احلـق األثـري: ت، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل اجلـوزي، ةلواهيالعلل املتناهية يف األحاديث ا .٢٣٩

 .ه١٤٠١، ٢: ط، باكستان، فيصل آباد، إدارة العلوم األثرية

دار ، حمفـوظ الـرمحن زيـن اهللا الـسلفي: ت، أبو احلسن عـيل بـن عمـر الـدارقطني، العلل الواردة يف األحاديث النبوية .٢٤٠

  .ه١٤٠٥، ١: ط. الرياض، طيبة

، دار اخلــاين، ويص اهللا بـن حممـد عبـاس: ت، )روايـة ابنـه عبـد اهللا(لإلمـام أمحـد بـن حنبـل ، العلـل ومعرفـة الرجـال .٢٤١

 .ه١٤٢٢، ٢: الرياض ط

، مكتبـة املعـارف، صـبحي البـدري الـسامرائي: ت، )روايـة املـروذي ( بـن حنبـللإلمام أمحد، العلل ومعرفة الرجال .٢٤٢

 .ه١٤٠٩، ١: الرياض ط

، مطـابع احلميـيض، يـق مـن البـاحثنيفر: ت، ابن أيب حاتم، أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس الرازي، العلل .٢٤٣

 .ه١٤٢٧، ١: ط

، بـريوت، دار إحياء الرتاث العريب، أبو حممد حممود بن أمحد بدر الدين العينى، عمدة القاري رشح صحيح البخاري .٢٤٤

  .ت.د، ط.د

شــعيب : ت، حممــد بــن إبــراهيم مــن آل الــوزير، ابــن الــوزير،  القاســمالعواصــم والقواصــم يف الــذب عــن ســنة أيب .٢٤٥

 .ه١٤١٥، ٣: ط، بريوت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع، ؤوطااألرن

حممـد احلـاج : املعـروف بـابن احلاجـب  ت، عمر بن حممد بن منصور األميني، )رواية عمر بن احلاجب (عوايل مالك .٢٤٦

 .م١٩٩٨، ٢: ط ،دار الغرب اإلسالمي، النارص

، ط.د، مكتبــة ابـن تيميــة، حممـد بــن حممـد بــن يوسـف، شــمس الـدين ابــن اجلـزري، غايـة النهايـة يف طبقــات القـراء .٢٤٧

 .ه١٣٥١

عبـد املــنعم : ت، شـمس الـدين أبـو اخلــري حممـد بـن عبـد الــرمحن الـسخاوي، الغايـة يف رشح اهلدايـة يف علـم الروايــة .٢٤٨

 م٢٠٠١، ١: ط، مكتبة أوالد الشيخ للرتاث، إبراهيم

املعـروف ، حييـى بـن عـيل املـرصي، غرر الفوائد املجموعة يف بيان ما وقع يف صـحيح مـسلم مـن األحاديـث املقطوعـة .٢٤٩

 .ه١٤١٧، ١: املدينة املنورة ط، مكتبة العلوم واحلكم، حممد خرشايف: ت، بالرشيد العطار

 .ه١٤٠٢، دار الفكر، إبراهيم الغرباويعبد الكريم : أبو سليامن محد بن حممد املعروف باخلطايب ت، غريب احلديث .٢٥٠

: عيسى البـايب احللبـي ط، دار إحياء الكتب العربية، عبد العليم الطحاوي: ت، املفضل بن سلمة بن عاصم، الفاخر .٢٥١

 .ه١٣٨٠، ١

 .ه١٤٠٨، ١: دار الكتب العلمية ط، ابن تيمية احلراين، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم، الفتاوى الكربى .٢٥٢

، بـريوت، دار املعرفـة، أمحد بن عيل بـن حجـر أبـو الفـضل العـسقالين الـشافعي، تح الباري رشح صحيح البخاريف .٢٥٣

  .ه١٣٧٩

ّفتح القدير اجلامع بـني فنـي الروايـة والدرايـة مـن علـم التفـسري .٢٥٤ ّ ِّ
دار الكلـم ، دار ابـن كثـري، حممـد بـن عـيل الـشوكاين، ِّ

 .ه١٤١٤، ١: بريوت  ط، دمشق، الطيب

مكتبـة ، عيل حسني عيل: ت، شمس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاوي، لفية احلديث للعراقيأيث برشح فتح املغ .٢٥٥

 .ه١٤٢٤، ١: ط، مرص، السنة

، ٢: ط، بــريوت، عبـد القـاهر بـن طــاهر األسـفراييني دار اآلفـاق اجلديـدة، الفـرق بـني الفـرق وبيـان الفرقــة الناجيـة .٢٥٦

 .ه١٩٧٧

دار العلم والثقافة للنرش ، حممد إبراهيم سليم: ت، بن عبد اهللا بن سهل العسكريأبو هالل احلسن ، الفروق اللغوية .٢٥٧

 .ت.د، ط.د، القاهرة، والتوزيع

: بـريوت ط، مؤسـسة الرسـالة، ويص اهللا حممد عبـاس. د: ت، أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل، فضائل الصحابة .٢٥٨

 ه١٤٠٣، ١

، دار ابـن اجلـوزي، عادل بـن يوسـف الغـرازي: ت، ت اخلطيب البغداديأبو بكر أمحد بن عيل بن ثاب، الفقيه واملتفقه .٢٥٩

 ه١٤٢١، ٢: السعودية ط



  رس اا
٦٥١ 

،  بـن عبـد الكبـري اإلدريـيس عبـد احلـيحممـد، فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلـسالت .٢٦٠

 م١٩٨٢، ٢: ط، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، إحسان عباس: ت، املعروف بعبد احلي الكتاين

، خالد رزق حممد جـرب أبـو النجـا: ت، النخشبي: ختريج، أليب القاسم احلسني بن حممد احلنائي، )احلنائيات (الفوائد .٢٦١

 .ه١٤٢٨، ١: ط، أضواء السلف

 ه١٤١٢، ١: ط، الرياض، مكتبة الرشد، محدي عبد املجيد السلفي: ت، أبو القاسم متام بن حممد الرازي، الفوائد .٢٦٢

، طلعت بن فؤاد احللـواين: ت، خليل بن عبد اهللا بن أمحد القزويني، أبو يعىل اخللييل) ىل اخللييلفوائد أيب يع(، فوائدال .٢٦٣

 .ه١٤٢٢، ١: ط، اململكة العربية السعودية، جدة، دار ماجد عسريي

 ٢٠٠٦، ١: ط، دار العاصمة، سعود بن عبد اهللا بن بردي الدحياين: ت، أليب حممد عبد اهللا بن عيل الطامذي، الفوائد .٢٦٤

 م

دار ، حممـد بـدر عـامل املريهتـي: ت، حممـد أنـور شـاه بـن معظـم شـاه الكـشمريي، فيض الباري عىل صحيح البخاري .٢٦٥

 ه١٤٢٦، ١: ط، بريوت، الكتب العلمية

 ه١٣٥٦، ١: مرص ط، املكتبة التجارية الكربى، عبد الرؤوف املناوي زين الدين، فيض القدير رشح اجلامع الصغري .٢٦٦

مؤسـسة ، مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسـالة: ت، يدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادجمد ال، القاموس املحيط .٢٦٧

 ه١٤٢٦، ٨: ط، لبنان، بريوت، الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع

دار الكتـب ، حممـد الـسعيد بـن بـسيوين زغلـول: ت أبو بكـر البيهقـي ، أمحد بن احلسني بن عيل، القراءة خلف اإلمام .٢٦٨

 .ه١٤٠٥، ١: ط بريوت، العلمية

، ١: املكتبـة الـسلفية ط، فـضل الـرمحن الثـوري: ت، حممد بـن إسـامعيل بـن إبـراهيم البخـاري، القراءة خلف اإلمام .٢٦٩

 ه١٤٠٠

، عبد الفتـاح أبـو غـدة: ت، حممد بن إبراهيم بن يوسف احللبي املعروف بـ ابن احلنبيل، قفو األثر يف صفوة علوم األثر .٢٧٠

 .ه١٤٠٨، ٢: حلب ط، مكتبة املطبوعات اإلسالمية

حممـد حـسن حممـد حـسن : ت، منـصور بـن حممـد بـن عبـد اجلبـار الـسمعاين، أبـو املظفـر، قواطع األدلة يف األصـول .٢٧١

 ه١٤١٨، ١: ط، بريوت، دار الكتب العلمية، سامعيل الشافعيإ

. د: أبـو طالـب املكـي  ت، حممـد بـن عـيل، قوت القلوب يف معاملة املحبوب ووصف طريق املريد إىل مقـام التوحيـد .٢٧٢

 .ه١٤٢٦، ٢: ط، تبريو، دار الكتب العلمية، عاصم إبراهيم الكيايل

مكتبـة ابـن ، بـن حجـر العـسقالين، أبو الفضل أمحد بن عـيل بـن حممـد، القول املسدد يف الذب عن املسند لإلمام أمحد .٢٧٣

   .ه ١٤٠١، ١: القاهرة ط، تيمية

حممد عوامة أمحـد : ت، مد بن أمحد بن عثامن الذهبيشمس الدين حم، الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة .٢٧٤

 .ه١٤١٣، ١: جدة ط، مؤسسة علوم القرآن، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، حممد نمر اخلطيب

الدكتور صالح عبد العظـيم : ت، ابن احلاجب مجال الدين بن عثامن بن عمر اإلسنوي املالكي، الكافية يف علم النحو .٢٧٥

 . م٢٠١٠، ١: القاهرة ط، مكتبة اآلداب، الشاعر

عمـر عبـد الـسالم : ت، عز الدين ابن األثري، أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد اجلزري، الكامل يف التاريخ .٢٧٦

 .ه١٤١٧، ١: لبنان ط، بريوت، دار الكتاب العريب، تدمري

: القاهرة، دار الفكر العريب، براهيمحممد أبو الفضل إ: ت، أبو العباس، حممد بن يزيد املربد، الكامل يف اللغة واألدب .٢٧٧

 .ه١٤١٧، ٣: ط

الكتـب ، عـيل حممـد معـوضو، عادل أمحد عبد املوجود: ت، أبو أمحد بن عدي اجلرجاين، الكامل يف ضعفاء الرجال .٢٧٨

 .ه١٤١٨، ١: ط، بريوت، العلمية

َّاملعـروف بـابن القطـاع الـصقيل، أبـو القاسـم، عيل بن جعفر بن عيل الـسعدي، كتاب األفعال .٢٧٩ ، ١: ط، عـامل الكتـب، َ

 ه١٤٠٣

دار ومكتبـة ، د إبراهيم الـسامرائي، د مهدي املخزومي: ت، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب العني .٢٨٠

 .ت.د، ط.د، اهلالل



  رس اا
٦٥٢ 

، رفعـت فـوزي عبـد املطلـب. د: صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي الدمشقي العالئي  ت، كتاب املختلطني .٢٨١

 .ه١٤١٧، ١: القاهرة ط، مكتبة اخلانجي، لباسط مزيدعيل عبد او

نقـل ، عـيل دحـروج. د: ت، حممد بن عـيل ابـن القـايض حممـد حامـد التهـانوي، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم .٢٨٢

 .م١٩٩٦، ١: ، طبريوت، مكتبة لبنان نارشون، عبد اهللا اخلالدي. د: النص الفاريس إىل العربية

املشهور باسم حاجي خليفـة أو احلـاج ، مصطفى بن عبد اهللا كاتب جلبي، الفنونكشف الظنون عن أسامي الكتب و .٢٨٣

 . م١٩٤١، ط.د، بغداد، مكتبة املثنى، خليفة

إبـراهيم محـدي ، اهللا الـسورقي أبو عبد: ت، أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت اخلطيب البغدادي، الكفاية يف علم الرواية .٢٨٤

 .ت.د، ط.د، رةاملدينة املنو، املكتبة العلمية، املدين

، مؤسـسة الرسـالة، حممـد املـرصي، عـدنان درويـش: ت، أبـو البقـاء احلنفـي، أيـوب بـن موسـى الكفـوي، الكليات .٢٨٥

 .ت.د، ط.د، بريوت

ْأبو برش حممد بن أمحد بن محاد الدواليب الرازي  ت، الكنى واألسامء .٢٨٦ ، دار ابـن حـزم، أبـو قتيبـة نظـر حممـد الفاريـايب: ِ

 .ه١٤٢١، ١: لبنان ط/ بريوت

عـامدة ، عبـد الـرحيم حممـد أمحـد القـشقري: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري  ت، الكنى واألسامء .٢٨٧

 .ه١٤٠٤، ١: اململكة العربية السعودية ط، املدينة املنورة، البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية

، ٣: بـريوت ط، دار صـادر، ي اإلفريقـبـن منظـورامجـال الـدين ، أبـو الفـضل، حممد بن مكرم بن عـىل، لسان العرب .٢٨٨

 ه١٤١٤

 .يف املكتبة الشاملة، ملف إلكرتوين، حممد خلف سالمة، لسان املحدثني .٢٨٩

مؤسـسة ، اهلنـد، دائـرة املعـرف النظاميـة: ت،  حجـر العـسقالينابـن، أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممـد، لسان امليزان .٢٩٠

 .ه١٣٩٠، ٢: ط، األعلمي للمطبوعات بريوت

أبـو عبـد اهللا : أبـو موسـى  ت، حممد بن عمر بن أمحـد املـديني، دقائق املعارف يف علوم احلفاظ األعارفاللطائف من  .٢٩١

 .ه١٤٢٠ ١: دار الكتب العلمية ط، حممد عيل سمك

َاللمحة يف رشح امللحة .٢٩٢ َ
ِ ِ ْ ْ عـامدة ، إبـراهيم بـن سـامل الـصاعدي: املعـروف بـابن الـصائغ  ت، ِحممد بن حسن بـن سـباع، َّ

 .ه١٤٢٤، ١: اململكة العربية السعودية ط، املدينة املنورة،  باجلامعة اإلسالميةالبحث العلمي

دار ، بـدوي طبانـة، أمحد احلـويف: ت، نرص اهللا بن حممد، ضياء الدين بن األثري، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر .٢٩٣

 .ت.د، ط.د، هنضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع

، بـريوت، دار املعرفة، حممد حميى الدين عبد احلميد:  بن حممد امليداين النيسابوري  تأبو الفضل أمحد، جممع األمثال .٢٩٤

 .ت.د، ط.د

 .ه١٤١٢، ط.د، بريوت، دار الفكر، نور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي، جممع الزوائد ومنبع الفوائد .٢٩٥

، عبـد الـرمحن بـن حممـد بـن قاسـم: تتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلـراين  ، جمموع الفتاوى .٢٩٦

 .ه١٤١٦، ط.د، اململكة العربية السعودية، املدينة النبوية، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف

دار )بنــت الــشاطئ (ند عائــشة عبــد الــرمح: ت، عمــر بــن رســالن البلقينــي املــرصي الــشافعي، حماســن االصــطالح .٢٩٧

 .ت.د، ط.د، املعارف

حممـد . د: ت، أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن خالد الرامهرمزي الفاريس، وي والواعياملحدث الفاصل بني الرا .٢٩٨

 .ه ١٤٠٤، ٣: بريوت ط، دار الفكر، عجاج اخلطيب

دار الكتـب ، عبـد احلميـد هنـداوي: ت، أبـو احلـسن عـيل بـن إسـامعيل بـن سـيده املـريس، املحكم واملحـيط األعظـم .٢٩٩

 .ه١٤٢١، ١: بريوت ط، العلمية

، ط.د، بـريوت، دار الفكـر، أبو حممد عيل بن أمحد بـن سـعيد بـن حـزم األندلـيس القرطبـي الظـاهري، اآلثاراملحىل ب .٣٠٠

 .ت.د

عبـد اهللا نـذير . د: ت، أبو جعفر أمحد بن حممد بن سـالمة بـن املـرصي املعـروف بالطحـاوي، خمترص اختالف العلامء .٣٠١

 .ه١٤١٧، ٢: بريوت ط، دار البشائر اإلسالمية، أمحد



  رس اا
٦٥٣ 

مكتبـة ، أيمن بن عـارف الدمـشقي: تقي الدين املقريزي  ت، أمحد بن عيل بن عبد القادر، امل يف الضعفاءخمترص الك .٣٠٢

 .ه١٤١٥، ١: القاهرة ط/ مرص ، السنة

، فيجيحممد بن سليامن بن سعد أبو عبد اهللا الكا، )رسالتان يف املصطلح: مطبوع ضمن كتاب (املخترص يف علم األثر .٣٠٣

 .ه١٤٠٧، ١: الرياض ط، مكتبة الرشد، عيل زوين: ت

عبـد الـرحيم بـن حممـد بـن : أبو حفص عمر بن أمحد بن عثامن البغدادي املعروف بــ ابـن شـاهني  ت، املختلف فيهم .٣٠٤

 .ه١٤٢٠، ١: اململكة العربية السعودية ط، الرياض، مكتبة الرشد، أمحد القشقري

بـريوت ، دار إحياء الـرتاث العـريب، م جفالخليل إبراه: أبو احلسن عيل بن إسامعيل بن سيده املريس  ت، املخصص .٣٠٥

 .ه١٤١٧، ١: ط

دار ، حممـد ضـياء الـرمحن األعظمـي. د: أبو بكـر البيهقـي  ت، أمحد بن احلسني اخلراساين، املدخل إىل السنن الكربى .٣٠٦

 .ت.د، ط.د، الكويت، اخللفاء للكتاب اإلسالمي

ربيـع . د: ن حممـد النيـسابوري املعـروف بـابن البيـع  تأبو عبد اهللا احلاكم حممد بـن عبـد اهللا بـ، املدخل إىل الصحيح .٣٠٧

 .ه١٤٠٤، ١: ط، بريوت، مؤسسة الرسالة، هادي عمري املدخيل

. د: أبو عبد اهللا احلاكم حممد بن عبد اهللا بن حممد بن النيسابوري املعـروف بـابن البيـع  ت، املدخل إىل كتاب اإلكليل .٣٠٨

  .ت.د، ط.د، ةاالسكندري، دار الدعوة، فؤاد عبد املنعم أمحد

، ١: بــريوت ط، مؤســسة الرســالة، شــعيب األرنــاؤوط: ت،  السجــستاينأبــو داود ســليامن بــن األشــعث، املراســيل .٣٠٩

 .ه١٤٠٨

، مؤسـسة الرسـالة، شـكر اهللا نعمـة اهللا قوجـاين: أبو حممد عبد الرمحن بن حممـد الـرازي ابـن أيب حـاتم  ت، املراسيل .٣١٠

 .ه١٣٩٧، ١: بريوت ط

، ١: ط، بــريوت، دار الفكــر، أبــو احلــسن نــور الــدين املــال اهلــروي القــاري، مــشكاة املــصابيحمرقــاة املفــاتيح رشح  .٣١١

 .ه١٤٢٢

دار الكتـب ، فـؤاد عـيل منـصور: جالل الـدين الـسيوطي  ت، عبد الرمحن بن أيب بكر، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها .٣١٢

 .ه١٤١٨، ١: بريوت ط، العلمية

صـالح : املعـروف بـابن القيـرساين  ت، فضل حممد بن طاهر بن عيل املقـديسأبو ال، مسألة العلو والنزول يف احلديث .٣١٣

 .ت.د، ط.د، الكويت، مكتبة ابن تيمية، الدين مقبول أمحد

َدار الغرب اإلسالمي ط، أبو بكر بن العريب املعافري االشبييل املالكي، املسالك يف رشح موطأ مالك .٣١٤  .ه١٤٢٨، ١: َ

: ت، أبو جعفـر حممـد بـن عـثامن بـن أيب شـيبة العبـيس، يلائل يف اجلرح والتعدمسائل ابن أيب شيبة عن شيوخه يف مس .٣١٥

 .ه١٤٢٥، ١: بريوت ط، دار البشائر اإلسالمية، يعامر حسن صرب

أيب معـاذ : ت، السجـستاينأبو داود سـليامن بـن األشـعث ، )رواية أيب داود السجستاين ( بن حنبلمسائل اإلمام أمحد .٣١٦

 .ه١٤٢٠، ١: مرص ط، كتبة ابن تيميةم، طارق بن عوض اهللا بن حممد

، ط.د، املكتـب اإلسـالمي، زهـري الـشاويش: ت، ) بن هـانئ بن إبراهيمرواية إسحاق (مسائل اإلمام أمحد بن حنبل .٣١٧

 .ت.د

عـامدة البحـث ، للحافظ إسـحاق بـن منـصور املعـروف بالكوسـج، مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه .٣١٨

 .ه١٤٢٥، ١: اململكة العربية السعودية ط، ة باملدينة املنورةاجلامعة اإلسالمي، العلمي

دار ، أيمـن بـن عـارف الدمـشقي: ت، أبو عوانـة يعقـوب بـن إسـحاق بـن إبـراهيم النيـسابوري، مستخرج أيب عوانة .٣١٩

 .ه١٤١٩، ١: بريوت ط، املعرفة

: ت، وري املعـروف بـابن البيـعأبـو عبـد اهللا احلـاكم حممـد بـن عبـد اهللا بـن حممـد النيـساب، املستدرك عىل الصحيحني .٣٢٠

 .ه١٤١١، ١: بريوت ط، دار الكتب العلمية، مصطفى عبد القادر عطا

دار ، حممـد عبـد الـسالم عبـد الـشايف: أبو حامد حممد بن حممـد الغـزايل الطـويس  حتقيـق، املستصفى يف علم األصول .٣٢١

 .ه١٤١٣، ١: ط، الكتب العلمية

عبـد الغفـور بـن عبـد احلـق . د: املعروف بـ ابـن راهويـه  ت، يل املروزيأبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم احلنظ، املسند .٣٢٢

 .ه١٤١٢، ١: املدينة املنورة ط، مكتبة اإليامن، البلويش



  رس اا
٦٥٤ 

عادل بـن يوسـف العـزازي وأمحـد بـن فريـد : ت، عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم بن عثامن، أبو بكر بن أيب شيبة، املسند .٣٢٣

 .م١٩٩٧، ١: الرياض ط، دار الوطن، املزيدي

 .ه١٤١٦، ١: القاهرة ط، مؤسسة قرطبة، أيمن عيل أبو يامين: ُّأبو بكر حممد بن هارون الروياين  ت، املسند .٣٢٤

 .ه ١٤١٩، ١: ط، مرص، دار هجر، حممد بن عبد املحسن الرتكي: ت، أبو داود سليامن بن داود الطياليس، املسند .٣٢٥

 .ه١٤٠٤، ١: دمشق ط، دار املأمون للرتاث، حسني سليم أسد :ُأبو يعىل أمحد بن عيل بن املثنى املوصيل  ت، املسند .٣٢٦

 . ه١٤٢١، ١: مؤسسة الرسالة ط، نيوآخر، عادل مرشد، ؤوطاشعيب األرن: ت، أمحد بن حممد بن حنبل، املسند .٣٢٧

ْعيل بن اجلعد بن عبيد البغدادي، املسند .٣٢٨   .ه١٤١٠، ١: ط، بريوت، مؤسسة نادر، عامر أمحد حيدر: ت، َ

، محدي بن عبداملجيد الـسلفي: ت، أبو القاسم الطرباين، سليامن بن أمحد بن أيوب اللخمي الشامي، مسند الشاميني .٣٢٩

 .ه١٤٠٥، ١: ط، بريوت، مؤسسة الرسالة

مؤسسة ، محدي بن عبد املجيد السلفي: أبو عبد اهللا حممد بن سالمة بن جعفر القضاعي املرصي  ت، مسند الشهاب .٣٣٠

  .ه١٤٠٧، ٢: بريوت ط، الرسالة

حممـد حـسن حممـد : أبو نعـيم أمحـد بـن عبـد اهللا بـن أمحـد األصـبهاين  ت، سند املستخرج عىل صحيح اإلمام مسلمامل .٣٣١

 .ه١٤١٧، ١: لبنان ط، بريوت، دار الكتب العلمية، حسن إسامعيل الشافعي

 .ت.د، ط.د، املكتبة العتيقة،  عياض بن موسى اليحصبيالقايض، مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار .٣٣٢

مرزوق عىل : ت، أبو حاتم، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان التميمي،  علامء األمصار وأعالم فقهاء األقطارمشاهري .٣٣٣

 ه١٤١١ ١: املنصورة ط، دار الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع، براهيمإ

نتقــى حممــد امل: ت، أبــو العبــاس أمحــد بــن أيب بكــر بــن إســامعيل البوصــريي، مــصباح الزجاجــة يف زوائــد ابــن ماجــه .٣٣٤

 .ه١٤٠٣، ٢: بريوت ط، دار العربية، الكشناوي

، املكتبـة العلميـة، أبـو العبـاس، أمحد بـن حممـد بـن عـيل الفيـومي ثـم احلمـوي، املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري .٣٣٥

  .ت.د، ط.د، بريوت

: بـريوت ط، نـداهل، املجلـس العلمـي، حبيب الرمحن األعظمي: أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين  ت، املصنف .٣٣٦

 .ه١٤٠٣، ٢

مكتبـة ، كـامل يوسـف احلـوت: ت، عبد اهللا بن حممد بن إبـراهيم، أبو بكر بن أيب شيبة، املصنف يف األحاديث واآلثار .٣٣٧

 .ه١٤٠٩، ١: الرياض ط، الرشد

، الغيـثدار ، دار العاصـمة، بـن حجـر العـسقالينا، أبو الفضل أمحـد بـن عـيل، ملطالب العالية بزوائد املسانيد الثامنيةا .٣٣٨

 .ه١٤١٩، ١: ط، السعودية

، عـامل الكتـب، عبد اجلليل عبـده شـلبي: أبو إسحاق الزجاج  ت، إبراهيم بن الرسي بن سهل، ُمعاين القرآن وإعرابه .٣٣٩

 .ه١٤٠٨، ١: بريوت ط

طـارق بـن عـوض اهللا بـن : أبـو القاسـم الطـرباين  ت، سليامن بن أمحد بـن أيـوب اللخمـي الـشامي، املعجم األوسط .٣٤٠

 .ت.د، ط.د، القاهرة، دار احلرمني، بد املحسن بن إبراهيم احلسينيع، حممد

، دار البـشائر، وفـاء تقـي الـدين.د: ت، أبو القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهللا املعـروف بـابن عـساكر، معجم الشيوخ .٣٤١

 .ه١٤٢١، ١: دمشق ط

حممـد شـكور حممـود احلـاج :  تأبـو القاسـم الطـرباين ، سليامن بن أمحد بن أيوب اللخمـي الـشامي، املعجم الصغري .٣٤٢

 .ه١٤٠٥، ١: ط، بريوت، دار عامر، املكتب اإلسالمي، أمرير

، محدي بـن عبـد املجيـد الـسلفي: أبو القاسم الطرباين  ت، سليامن بن أمحد بن أيوب اللخمي الشامي، املعجم الكبري .٣٤٣

 .ت.د، ٢: القاهرة ط، مكتبة ابن تيمية

 .ه١٤٢٩، ١: عامل الكتب ط،  خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل أمحد.د، معجم اللغة العربية املعارصة .٣٤٤

دار ،  وآخـرينإبـراهيم مـصطفى: تـأليف، جممع اللغة العربية بالقـاهرة، إلبراهيم مصطفى وآخرين، املعجم الوسيط .٣٤٥

  .ت.د، ط.د، الدعوة

دار ، ن إبـراهيم بـن أمحـد احلـسينيعبد املحسن بـ: ت، أبو سعيد بن األعرايب أمحد بن حممد بن زياد البرصي، املعجم .٣٤٦

 .ه١٤١٨، ١: ط، اململكة العربية السعودية، ابن اجلوزي



  رس اا
٦٥٥ 

 . هـ١٤٠٥، ١: ط، دار الباز، أبو احلسن أمحد بن عبد اهللا بن صالح العجىل،  الثقاتمعرفة .٣٤٧

، ١: ط ،دمـشق، جممـع اللغـة العربيـة، حممـد كامـل القـصار: ت، )روايـة ابـن حمـرز (حييـى بـن معـني، معرفة الرجال .٣٤٨

 . هـ١٤٠٥

جامعـة الدراسـات ، عبـد املعطـي أمـني قلعجـي: أمحد بن احلسني بن عيل أبو بكـر البيهقـي  ت، معرفة السنن واآلثار .٣٤٩

 .ه١٤١٢، ١: ط، دمشق، دار قتيبة، اإلسالمية

، رشدار الـوطن للنـ، عـادل بـن يوسـف العـزازي: ت، أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا بن أمحد األصبهاين، معرفة الصحابة .٣٥٠

 .ه١٤١٩، ١: الرياض ط

، حممـود إبـراهيم زايـد: ت، حممد بن حبان بن أمحد أبـو حـاتم، ملجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكنيامعرفة  .٣٥١

 .ه١٣٩٦، ١: ط، حلب، دار الوعي

مـاهر ياسـني ، عبـد اللطيـف اهلمـيم: ت، املعروف بـابن الـصالح، عثامن بن عبد الرمحن، معرفة أنواع علوم احلديث .٣٥٢

 .ه١٤٢٣، ١: ط، بريوت، دار الكتب العلمية، الفحل

الـسيد : ت، أبو عبد اهللا احلاكم حممـد بـن عبـد اهللا بـن حممـد النيـسابوري املعـروف بـابن البيـع، معرفة علوم احلديث .٣٥٣

 .ه١٣٩٧، ٢: بريوت ط، دار الكتب العلمية، معظم حسني

  هـ١٤٠١، ٢: بريوت ط، مؤسسة الرسالة، مريأكرم ضياء الع: ت، يعقوب بن سفيان الفسوي، املعرفة والتاريخ .٣٥٤

حممد حسن حممد : ت، يبدر الدين العين، أبو حممد حممود بن أمحد، مغاين األخيار يف رشح أسامي رجال معاين اآلثار .٣٥٥

 .ه١٤٢٧، ١: ط، لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، حسن إسامعيل

أبـو ، )مطبـوع هبـامش إحيـاء علـوم الـدين(حياء مـن األخبـار يف ختريج ما يف اإل، املغني عن محل األسفار يف األسفار .٣٥٦

، بـريوت، دار ابـن حـزم، الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بـن إبـراهيم العراقـي

  م ٢٠٠٥،  هـ١٤٢٦، ١: لبنان ط

  .ت.د، ط.د، ن.د،  الدين عرتالدكتور نور: ت، شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي، املغني يف الضعفاء .٣٥٧

الـشهري بـابن ، أبو حممد موفق الدين عبـد اهللا بـن أمحـد الدمـشقي احلنـبيل، املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين .٣٥٨

 .ه١٤٠٥، ١: ط، بريوت، دار الفكر، قدامة املقديس

 .ه١٤٢١، ١: ط، بريوت، لميةفخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي دار الكتب الع، مفاتيح الغيب .٣٥٩

، ٢: لبنـان ط، بـريوت، دار الكتـب العلميـة، أبـو يعقـوب، يوسـف بـن أيب بكـر بـن حممـد الـسكاكي، مفتاح العلـوم .٣٦٠

 .ه١٤٠٧

دار ، شـمس الـدين ابـن قـيم اجلوزيـة، حممد بـن أيب بكـر بـن أيـوب، مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة .٣٦١

 .ت.د، ط.د، بريوت، الكتب العلمية

، صفوان عدنان الـداودي: ت، أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن .٣٦٢

 .ه١٤١٢، ١: دمشق بريوت ط، الدار الشامية، دار القلم

د صـقر الـسيد أمحـ: أبـو الفـرج األصـبهاين  ت، عيل بن احلسني بن حممـد املـرواين األمـوي القـريش، مقاتل الطالبيني .٣٦٣

 .ت.د، ط.د، بريوت، دار املعرفة: لنارش

:  بتــصحيحهيعنــ، أبــو احلــسن عــيل بــن إســامعيل بــن إســحاق األشــعري، مقــاالت اإلســالميني واخــتالف املــصلني .٣٦٤

 .ه١٤٠٠، ٣: ط، أملانيا، بمدينة فيسبادن، دار فرانز شتايز، هلموت ريرت

، د حممـد إبـراهيم عبـادة. أ: جـالل الـدين الـسيوطي  ت ،عبد الرمحن بن أيب بكـر، مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم .٣٦٥

 .ه١٤٢٤، ١: مرص ط/ القاهرة ، مكتبة اآلداب

، ط.د، دار الفكـر، عبـد الـسالم حممـد هـارون: أبـو احلـسني  ت، أمحـد بـن فـارس بـن زكريـا الـرازي، مقاييس اللغة .٣٦٦

 .ه١٣٩٩

سـيد كـرسوي : ت، يل بن أيب بكر بن سليامن اهليثمـيأبو احلسن نور الدين ع، املقصد العيل يف زوائد أيب يعىل املوصيل .٣٦٧

 .ت.د، ط.د، بريوت، دار الكتب العلمية، حسن

عبـد اهللا بـن يوسـف : ابن امللقن رساج الـدين عمـر بـن عـيل بـن أمحـد الـشافعي املـرصي  ت، املقنع يف علوم احلديث .٣٦٨

 .ه١٤١٣، ١: ط، السعودية، دار فواز للنرش، اجلديع



  رس اا
٦٥٦ 

 .ت.د، ط.د، مؤسسة احللبي، أبو الفتح حممد بن عبد الكريم ، ين امللل والنحلللشهرستا، امللل والنحل .٣٦٩

، دار املـأمون للـرتاث، أمحـد حممـد نـور سـيف. د: ت، )روايـة طهـامن (من كالم أيب زكريا حييى بـن معـني يف الرجـال .٣٧٠

 .ت.د، ط.د، دمشق

أيب معـاذ طـارق بـن : تبابن قدامة املقـديس أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد الشهري ، املنتخب من علل اخلالل .٣٧١

 .ت.د، ط.د، دار الراية للنرش والتوزيع، عوض اهللا بن حممد

بن  اهللا موفق بن عبد: ت، أبو سعد، عبد الكريم بن حممد بن منصور السمعاين، املنتخب من معجم شيوخ السمعاين .٣٧٢

 .ه١٤١٧، ١: الرياض ط، دار عامل الكتب، عبد القادر

 .ه١٣٥٨، ١: بريوت ط، دار صادر، عبد الرمحن بن عيل اجلوزي أبو الفرج، ريخ امللوك واألمماملنتظم يف تا .٣٧٣

دار ، عبـدالغفار سـليامن البنـداري. د: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القـشريي النيـسابوري  ت، املنفردات والوحدان .٣٧٤

 .ه١٤٠٨، ١: بريوت ط، الكتب العلمية

ابـن تيميـة احلـراين ، تقي الدين أبو العباس أمحـد بـن عبـد احللـيم، القدريةوعة منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشي .٣٧٥

 .ه١٤٠٦، ١: ط، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، حممد رشاد سامل: احلنبيل الدمشقي  ت

 ،دار إحيـاء الـرتاث العـريب، أبو زكريا حميـي الـدين حييـى بـن رشف النـووي، املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج .٣٧٦

 .ه١٣٩٢، ٢: بريوت ط

 .هـ١٤١٦، ١: حاتم الرشيف العوين، دار اهلجرة، الرياض، طاملنهج املقرتح لفهم املصطلح، .٣٧٧

 .ه١٤١٨، ٣: ط، دار الفكر دمشق، نور الدين حممد عرت احللبي، منهج النقد يف علوم احلديث .٣٧٨

بـن سـعد اهللا بـن مجاعـة الكنـاين احلمـوي أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم ، املنهل الروي يف خمترص علوم احلديث النبوي .٣٧٩

 .ه١٤٠٦، ٢: ط، دمشق، فكردار ال، حميي الدين عبد الرمحن رمضان. د: ت

دار ، أبو عبيـدة مـشهور بـن حـسن آل سـلامن: ت، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشهري بالشاطبي، املوافقات .٣٨٠

 .ه١٤١٧، ١: ط: ابن عفان الطبعة

،  وآخـرينالـسيد أبـو املعـاطي النـوري: مجـع وترتيـب، ن حنبل يف رجال احلديث وعللهموسوعة أقوال اإلمام أمحد ب .٣٨١

 .ه١٤١٧، ١: عامل الكتب ط

، عبـد املعطـي أمـني قلعجـي. د: أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت اخلطيب البغدادي  ت، موضح أوهام اجلمع والتفريق .٣٨٢

 .ه١٤٠٧، ١: بريوت ط، دار املعرفة

 .ه١٣٨٦، ١: ط، ن.د، عبد الرمحن حممد عثامن: ت،  الرمحن بن عيل اجلوزيمجال الدين عبد، املوضوعات .٣٨٣

، ط.د، بـريوت، دار الغـرب اإلسـالمي، بـشار معـروف. د: ت، )رواية حييى بن حييى الليثـي(مالك بن أنس ، املوطأ .٣٨٤

 .ت.د

عبد الفتاح أبو : نى بهشمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي  اعت، املوقظة يف علم مصطلح احلديث .٣٨٥

ّغدة  .ه١٤١٢، ٢: مكتبة املطبوعات اإلسالمية بحلب ط، ُ

، عـيل حممـد البجـاوي: تشمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عـثامن الـذهبي  ، ميزان االعتدال يف نقد الرجال .٣٨٦

 .ه١٣٨٢، ١: ط، بريوت، دار املعرفة للطباعة والنرش

، ١: ط، عبـد اهللا بـن محـد املنـصور: ت، د بـن حممـد بـن هـانئ األثـرم الطـائيأبو بكـر أمحـ، ناسخ احلديث ومنسوخه .٣٨٧

 .ه١٤٢٠

مكتبـة ، حممـد عبـد الـسالم حممـد. د: أمحد بن حممد بن إسامعيل النحـوي  ت، َّأبو جعفر النَّحاس، الناسخ واملنسوخ .٣٨٨

 .ه١٤٠٨، ١: الكويت ط، الفالح

، عبد العزيز حممد بن صالح الـسديري: بن حجر العسقالين  تا، أبو الفضل أمحد بن عيل، نزهة األلباب يف األلقاب .٣٨٩

 .ه١٤٠٩، ١: الرياض ط، مكتبة الرشد

نـور : ت، حجـر العـسقالينابـن ، أبو الفضل أمحـد بـن عـيل، نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر يف مصطلح أهل األثر .٣٩٠

 .ه١٤٢١، ٣: دمشق ط، مطبعة الصباح، الدين عرت

مكتبـة ، عبـد الكـريم أمحـد الوريكـات: أمحد بن عيل بن ثابـت اخلطيـب البغـدادي  تأبو بكر ، نصيحة أهل احلديث .٣٩١

 .ه١٤٠٨، ١: الزرقاء ط، املنار



  رس اا
٦٥٧ 

مكتبـة الرشـد ، مـاهر ياسـني الفحـل: برهـان الـدين إبـراهيم بـن عمـر البقـاعي ت، النكت الوفية بام يف رشح األلفيـة .٣٩٢

 .ه١٤٢٨، ١: نارشون ط

ربيـع بـن هـادي : ضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العـسقالين   تأبو الف، النكت عىل كتاب ابن الصالح .٣٩٣

 .ه١٤٠٤، ١: ط، السعودية، املدينة املنورة، عامدة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، عمري املدخيل

زيـن . د: أبو عبد اهللا بدر الدين حممـد بـن عبـد اهللا بـن هبـادر الزركـيش الـشافعي  ت، لنكت عىل مقدمة ابن الصالحا .٣٩٤

 .ه١٤١٩، ١: الرياض ط، أضواء السلف، العابدين بن حممد بال فريج

، بريوت دار الكتب العلمية، أبو حممد، ّعبد الرحيم بن احلسن اإلسنوي الشافعي، هناية السول رشح منهاج الوصول .٣٩٥

 .ه١٤٢٠، ١: لبنان ط

طـاهر أمحـد : ت، ابـن األثـري، مـد اجلـزريجمد الدين أبـو الـسعادات املبـارك بـن حم، النهاية يف غريب احلديث واألثر .٣٩٦

 .م١٩٧٩، هـ١٣٩٩، بريوت، املكتبة العلمية، حممود حممد الطناحيو، يالزاو

مؤسـسة ، عبـد اهللا بـن عبـد املحـسن الرتكـي.د: ت، عـيل بـن عقيـل البغـدادي، أبـو الوفـاء، الواضح يف أصول الفقـه .٣٩٧

 .ه١٤٢٠، ١: لبنان ط، بريوت، الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع

  .ت.د، ط.د، دار الفكر العريب، ُحممد بن حممد بن سويلم أبو شهبة، الوسيط يف علوم ومصطلح احلديث .٣٩٨

مـد اخليمـي وعبـد صـالح حم:  ت،بـن زبـر الربعـيا، أبو سليامن حممد بـن عبـد اهللا، وصايا العلامء عند حضور املوت .٣٩٩

 .ه١٤٠٦، ١: بريوت ط، دمشق، دار ابن كثريالقادر األرناؤوط، 

املرتـيض : زين الدين عبد الرؤوف بن تـاج العـارفني املنـاوي القـاهري  ت، يواقيت والدرر يف رشح نخبة ابن حجرال .٤٠٠

 .م١٩٩٩، ١: الرياض ط، مكتبة الرشد، الزين أمحد

 

 

 



  رس اا
٦٥٨ 
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 475 ..............................): ه٢٣٣ت(بن معني  املنكر يف استعامل حييى

 477 ..............................): ه٢٣٤ت(بن املديني   املنكر يف استعامل عيل

 478 .......................): ه٢٤١ت(بن حنبل   املنكر يف استعامل اإلمام أمحد

 480 .............................):ه٢٥٦ت(املنكر يف استعامل اإلمام البخاري 

 481 ............................): ه٢٦٤ت(املنكر يف استعامل أيب زرعة الرازي 

 484 ......................................................):شاذ( مصطلح : ًثانيا

 485 ............................): ه١٥٠ت(الشاذ يف استعامل اإلمام أيب حنيفة 

 485 .................................):ه١٦١(ري الشاذ يف استعامل سفيان الثو

 486 ..........................)ه١٨٢ت(الشاذ يف استعامل أيب يوسف القايض 

 486 .............................): ه٢٠٤ت(الشاذ يف استعامل اإلمام الشافعي 

 487 ..............................): ه٢٣٠ت(بن سعد   الشاذ يف استعامل حممد

 487 ...............................)ه٢٤١ت(بن حنبل  الشاذ يف استعامل أمحد

 488 ...............):ه٢٥٨ت(بن حييى الذهيل  الشاذ يف استعامل احلافظ حممد

 489 .......................): ه٢٧٣ت(ذ يف استعامل احلافظ أيب بكر األثرم الشا

َجزرة  الشاذ يف استعامل احلافظ صالح َ  489 ........................):ه٢٩٣ت(َ

 489 ........................):ه٣٢١ت(الشاذ يف استعامل أيب جعفر الطحاوي 

 491 ...................................................):َمعضل(مصطلح : ًثالثا

 492 ....................):ه٢٥٩ت(املعضل يف استعامل أيب إسحاق اجلوزجاين 

 495 .....................):ه٢٧٣ت(  بكر األثرم املعضل يف استعامل احلافظ أيب

 497 ..........................): ه٢٧٧ت(املعضل يف استعامل أيب حاتم الرازي 

 497 ..........): ه٣١٠ت(َّاملعضل يف استعامل احلافظ الوراق أيب برش الدواليب 

 500 ..................):ه٣٢٢ت(املعضل يف استعامل احلافظ أيب جعفر العقييل 



  رس اا
٦٧٤ 

 501 ........................):ه٣٥٤ت( بن حبان   املعضل يف استعامل أيب حاتم

 502 .........................): ه٣٦٥ت(بن عدي   تعامل أيب أمحداملعضل يف اس

 505 .........................): ه٣٨٥ت(املعضل يف استعامل اإلمام الدارقطني 

 505 ................................................): مضطرب( مصطلح : ًرابعا

 506 ...............................):ه٢٥٦ت(استعامل البخاري : املثال األول

 507 ........................): ه٢٦٤ت(استعامل أيب زرعة الرازي : املثال الثاين

 508 .......................:)ه٢٧٧ت( استعامل أيب حاتم الرازي : املثال الثالث

 508 .............................):ه٣٨٥ت(استعامل الدارقطني : املثال الرابع

اا ا :ا  ا  اع510 ..................................................................أم 

 510 ....................................................................................:علة الزيادة: ًأوال

 510 ........................................................:علة الزيادة يف السند: القسم األول

 511 ....................................................:زيادة الوصل: الصورة األوىل

 512 ......................................................: زيادة الرفع: الصورة الثانية

 513 ...........):ُاملزيد يف متصل األسانيد(  راو يف السند املتصل؛ أو زيادة: الصورة الثالثة

 515 ..........................................................: علة الزيادة يف املتن: القسم الثاين

 516 ....................................................................................:علة النقص: ًثانيا

 516 ...............................................:علة النقص يف سند احلديث: الصورة األوىل

 518 ........ املصطلحات الدالة عىل علة االنقطاع عند املحدثني قبل التصنيف: املسألة األوىل

 521 ......... املصطلحات الدالة عىل علة االنقطاع عند املحدثني بعد التصنيف:  الثانيةاملسألة

 526 ................................................:علة  النقص يف متن احلديث: الصورة الثانية

 527 ....................................................................................:علة القلب: ًثالثا

 528 .....................................................:علة القلب يف اإلسناد: الصورة األوىل

 530 ........................................................: علة القلب يف املتن: الصورة الثانية

 531 ...............................................................................: علة التصحيف: ًرابعا

 535 .................................................................................:علة الوضع: ًامساخ

اا ا :ا  ل ا.......................................538 

  ................................................................ 539ل ا  ا: ا اول

 540 .................................................................:مفهوم القبول يف اللغة: املطلب األول

 541 ...........................................................: مفهوم القبول يف االصطالح: املطلب الثاين



  رس اا
٦٧٥ 

 543 ..................................................: َالعالقة بني قبول احلديث والعمل به: املطلب الثالث

ما ا :ا  ل ودرا ا و..................................................... 546 

ِرشوط احلديث املقبول عند املحدثني قبل التصنيف: املطلب األول ُ:..................................... 547 

 549 .................................................................: ُصالح الراوي: ُالرشط األول

 549 ..................................................................: ُضبط الراوي: ُالرشط الثاين

 550 ................................................: اتصال السند من أوله إىل منتهاه:الرشط الثالث

 558 .............................................. مناقشة رشوط قبول احلديث بعد التصنيف: ايناملطلب الث

 559 ...........................:ُاشرتاط السامع أو اللقاء للحكم باتصال السند املعنعن: املسألة األوىل

 561 .................................................واقع عمل املحدثني قبل التصنيف*  

 561 ............................................): ه١٩٨ت(بن سعيد القطان   حييى: ًأوال

 562 .....................................................):ه٢٣٣ت( بن معني  حييى: ًثانيا

 563 ....................................................): ه٢٣٤ت(ي بن املدين  عيل: ًثالثا

 564 ....................................................): ه٢٤١ت(بن حنبل   أمحد:  ًرابعا

 564 ...........................................): ه٢٥٦ت(اهللا البخاري  أبو عبد: ًخامسا

 568 ..................................................):ه٢٧٧(أبو حاتم الرازي : ًسادسا

 569 ..................................................):ه٣١١(بن خزيمة  أبو بكر: ًسابعا

 570 ...................................................): ه٣٥٤(بن حبان   أبو حاتم: ًثامنا

 571 .................................................واقع عمل املحدثني بعد التصنيف* 

 571 ...................................................): ه٤٠٥(اهللا احلاكم   بدأبو ع: ًأوال

 572 ......................................................): ه٤٥٨(أبو بكر البيهقي : ًثانيا

 572 ...............................................):ه٤٦٣(ُّالرب األندليس  ُابن عبد: ًثالثا

ِّاشرتاط خلو احلديث املقبول من الشذوذ والعلة: املسألة الثانية ُ :.................................. 573 

ِأثر تعدد الطرق يف قبول احلديث: املسألة الثالثة ِ ُّ:................................................ 575 

 581 ..................................:اختالل رشوط احلديث املقبول يف اختالف درجتهأثر : املطلب الثالث

ا ا :ا  ل ا  اا 582 ........................................................أ 

 583 .............................................أمهية القرائن يف قبول احلديث عند املحدثني: املطلب األول

 585 ..................................................:ُأنواع القرائن املؤثرة يف قبو ل احلديث: املطلب الثاين

 586 .......................................................:راوي احلديثالقرائن التي تتعلق ب: ًأوال

 589 .......................................................:القرائن التي تتعلق برواية احلديث: ًثانيا



  رس اا
٦٧٦ 

اا ا :ا  ل ا  ات ا590 .................................................ا 

 591 ............................................:معاين املصطلحات الدالة عىل قبول احلديث: املطلب األول

 592 ...................................................................): الصحيح(مصطلح : ًأوال

 594 ......................................................................):احلسن( مصطلح : ًثانيا

ٍاستحسان احلديث ملعنى أو وصف يف إسناده أو متنه: لاملعنى األو ُ :................... 594 

ِاستحسان لفظ احلديث: الشكل األول ُ:.................................... 594 

 596 ....................................:استحسان سند احلديث: الشكل الثاين

َاستحسان احلديث لثبوته وقبول نسبته إىل من أضيف إليه: املعنى الثاين ُ َ................ 598 

ُاحلسن الذي يرادف الصحيح بمعن: املفهوم األول  598 ................: اه الواسعُ

ُاحلسن الذي يرادف الصحيح بمعناه الواسع: املفهوم األول ُ :................ 598 

ُاحلسن الذي يقصد به الضعيف الذي تقوى: املفهوم الثاين ُ ُ:................. 600 

 601 ........................................................................):جيد(مصطلح : ًثالثا

ٌاحلسن الظاهر إلسناد احلديث؛ أي يغلب عىل الظن أنه جمود؛ لغرابته: ًأوال َّ ُ ............ 601 

ِل احلديث لثقة رجاله، وسالمة سنده من اإلعاللَقبو: ًثانيا ِ ........................... 601 

 604 ......................................................................): ثابت(مصطلح : ًرابعا

 606 ...................................................................): صالح(مصطلح : ًخامسا

 607 ...............................................:املصطلحات الدالة عىل أقوى ما يف الباب: املطلب الثاين

 609 .........................:املصطلحات التي تشتبه باملصطلحات الدالة عىل قبول احلديث: املطلب الثالث

 609 ............................................................................):فوظحم(مصطلح : ًأوال

 611 ...........................................................................):معروف(مصطلح : ًثانيا

 613 ..............................................................................):أشبه(مصطلح : ًثالثا

ت: اوا 615........................................................ا 

 619....................................................................................الفهارس الفنية

 620..............................................................................................فهرس اآليات القرآنية: ًأوال

 621...........................................................................................فهرس األحاديث واآلثار: ًثانيا

 631.....................................................................................................فهرس األعالم: ًثالثا

 639...........................................................................................فهرس املصادر واملراجع: ًرابعا

 658..............................................................................................ملوضوعاتفهرس ا: ًخامسا
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